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REN – REDE ELÉCTRICA NACIONAL, SA 

Linha Valpaços – Vila Pouca de Aguiar, a 220kV. Troço entre o apoio 55 e o 

apoio 99 (antigo apoio 91) 

ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL 

 

APRESENTAÇÃO 

O presente documento corresponde ao Resumo Não Técnico do Estudo de Impacte Ambiental do 

projecto da Linha Valpaços – Vila Pouca de Aguiar, a 220kV, no troço entre o apoio 55 e o apoio 

99 (antigo apoio 91), elaborado na sequência da Declaração de Impacte Ambiental emitida a 6 de 

Dezembro de 2010 sobre o Projecto de Execução original da Linha Valpaços – Vila Pouca de Aguiar, 

que foi desfavorável ao troço dessa linha compreendido entre os apoios 59 a 80. 

O presente projecto e o respectivo EIA são da responsabilidade do consórcio formado pelas 

empresas EGSP, Energia e Sistemas de Potência, Lda. / ESTEREOFOTO, Geoengenharia, SA / 

ECOSSISTEMA, Consultores em Engenharia do Ambiente, Lda., para a REN – Rede Eléctrica 

Nacional, SA. 

O EIA é constituído pelas seguintes peças: 

- Resumo Não Técnico (volume 1); 

- Relatório, incluindo os respectivos Anexos e Peças Desenhadas (volume 2); 

- Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra (volume 3); 

- Estudo das Grandes Condicionantes Ambientais (volume 4). 

Ecossistema, Linda-a-Velha, Setembro de 2012 

 

Carlos Simões Nuno 

(coordenador do EIA) 
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1. O QUE É ESTE PROJECTO E QUAIS AS SUAS PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS 

O projecto que se apresenta para avaliação é o da construção e exploração de uma linha eléctrica da 

Rede Nacional de Transporte, com a designação Linha Valpaços – Vila Pouca de Aguiar, a 220kV, 

troço entre o apoio 55 e o apoio 99 (antigo apoio 91). 

Esta linha tem um comprimento de 15432 metros, desenvolvendo-se pelos concelhos de Valpaços e 

de Vila Pouca de Aguiar, e será equipada com 48 postes. 

O projecto tem este nome porque esta linha eléctrica corresponde a um troço da linha projectada para 

ligar a Subestação de Valpaços (que se encontra em fase final de construção) à Subestação de Vila 

Pouca de Aguiar (já existente), começando no apoio 55 e terminando no apoio 91 dos troços já 

anteriormente aprovados dessa linha. A linha Valpaços – Vila Pouca de Aguiar teve já uma versão 

anterior do seu traçado em avaliação ambiental, mas então só foram aprovados dois troços desse 

projecto: desde o seu início na Subestação de Valpaços até ao apoio 59 e na parte final, desde o 

apoio 80 até à Subestação de Vila Pouca de Aguiar. Essa aprovação de parte do projecto foi feita 

através de uma Declaração de Impacte Ambiental, de 6 de Dezembro de 2010, que não aprovou o 

troço intermédio do traçado então em avaliação, entre os apoios 59 e 80, pelo que agora se 

apresenta uma nova proposta de traçado que permita restabelecer a ligação entre os dois troços já 

aprovados, mas começando a partir do apoio 55 (portanto, o segmento entre este apoio 55 e o apoio 

59 anteriormente aprovado já não será construído), ainda no concelho de Valpaços, prolongando-se 

até ao apoio 91 (portanto, também o segmento do traçado anteriormente aprovado entre o apoio 80 e 

o apoio 91 não será construído), no concelho de Vila Pouca de Aguiar. 

Conforme a numeração dos apoios resultante deste novo traçado agora projectado, esse apoio 91 

passará a ter o número 99, sendo também renumerados seguidamente os restantes apoios até à 

Subestação de Vila Pouca de Aguiar. 
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Este projecto, cujo objectivo, como se disse, é o de substituir o troço que não teve aprovação da linha 

Valpaços – Vila Pouca de Aguiar, tem, naturalmente, características idênticas ao resto da linha de 

que irá fazer parte, ou seja, trata-se de uma linha dupla (isto é, com dois circuitos eléctricos) a 220kV, 

tendo cada circuito dois cabos condutores em cada fase; a linha terá ainda mais dois cabos, sem 

energia eléctrica, destinados à protecção da linha e à transmissão de dados, que serão colocados no 

topo dos postes, chamados cabos de guarda. Estes postes, que serão 48 neste troço, contando com 

os do início (apoio 55) e final (apoio 99, que corresponde ao apoio 91 na versão inicial do traçado), 

serão do tipo habitual nas linhas de muito alta tensão, constituídos por peças metálicas que se ligam 

entre si, sendo do chamado tipo “DL”, isto é, são postes em que cada circuito é colocado de cada 

lado do poste e disposto na vertical. 

Cada poste ocupa na base uma área média de cerca de 100m
2
. 

 

Perfis dos postes do tipo “DL”, com as medidas indicadas em milímetros (sem escala nesta figura) 
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A linha Valpaços – Vila Pouca de Aguiar é um projecto promovido pela Rede Eléctrica Nacional 

(REN), SA, que é a entidade concessionária do serviço público da Rede Nacional de Transporte de 

electricidade, pelo Decreto-Lei n.º 29/2006, de 15 de Fevereiro. Esta linha integra um conjunto de 

investimentos de renovação e reforço da Rede Nacional de Transporte na região de Trás-os-Montes, 

com os seguintes objectivos: garantia do reforço e das condições técnicas de segurança no 

abastecimento de energia eléctrica em muito alta tensão nesta região, que actualmente dispõe quase 

só de ligações da EDP, permitindo estabelecer um circuito que ligará as Subestações de Vila Pouca 

de Aguiar, de Valpaços e de Macedo de Cavaleiros; escoamento da energia produzida por parques 

eólicos e barragens já construídos ou projectados na região (e que será electricidade produzida a 

partir de fontes de energia renováveis); acautelar, no futuro, a eventual necessidade e oportunidade 

do estabelecimento de uma interligação a 400 kV com a Rede Eléctrica de Espanha, na zona do 

Nordeste Transmontano, no âmbito do Mercado Ibérico de Electricidade. 

Este projecto faz parte, assim, de um conjunto de investimentos da Rede Nacional de Transporte em 

curso nesta região e que estão previstos no Plano de Desenvolvimento e Investimento da Rede de 

Transporte para o período 2009-2014 (2019). O Plano de Desenvolvimento e Investimento da Rede 

de Transporte tem já uma nova versão, para o período 2012 – 2017, já submetido a Avaliação 

Ambiental Estratégica, incluindo um procedimento de consulta pública, e remetido à DGEG para 

aprovação, onde esta ligação Valpaços - Vila Pouca de Aguiar continua contemplada. 

Na figura abaixo apresenta-se o esquema da RNT nesta região, incluindo as novas linhas 

actualmente previstas. 

O projecto da linha foi realizado pela EGSP, Energia e Sistemas de Potência, Lda., empresa que em 

conjunto com a ESTEREOFOTO, Geoengenharia, SA e com a ECOSSISTEMA, Consultores em 

Engenharia do Ambiente, Lda., são responsáveis pelo projecto, tendo sido esta última empresa, a 

Ecossistema, Lda., a autora do Estudo de Impacte Ambiental que constitui o documento sobre o qual 

é feita a avaliação de impacte ambiental do projecto, sendo o presente documento o seu Resumo 

Não Técnico, elaborado para efeitos de consulta pública no âmbito desse procedimento de avaliação. 
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Extracto da Rede Nacional de Transporte (2012), na região de Trás-os-Montes 

2. O QUE É A AVALIAÇÃO DE IMPACTE AMBIENTAL DESTE PROJECTO? 

Como referido acima, o presente documento constitui o Resumo Não Técnico do Estudo de 

Impacte Ambiental do projecto de construção e funcionamento da linha eléctrica Valpaços – Vila 

Pouca de Aguiar, a 220kV, troço entre o apoio 55 e o apoio 99 (antigo apoio 91), que se encontra em 

fase de Projecto de Execução. 

O Resumo Não Técnico (RNT) constitui o volume 1 do Estudo de Impacte Ambiental (EIA), que é 

composto ainda por um Relatório técnico (volume 2 do EIA), completado com um conjunto de anexos 

e um conjunto de desenhos, um Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra (volume 3) e um 

volume respeitante à 1ª Fase do EIA, que corresponde ao Estudo das Grandes Condicionantes 

Ambientais ao desenvolvimento do projecto (volume 4).  

O RNT tem como principal objectivo facilitar a divulgação do projecto e dos estudos ambientais 
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realizados sobre esse projecto a um público alargado, para melhor possibilitar a participação de todos 

os interessados no seu processo de avaliação ambiental. Neste RNT apresentam-se as principais 

características do projecto e identificam-se os seus possíveis impactes sobre o ambiente, assim como 

de que modo se procurou evitar ou minimizar esses impactes ambientais. O seu conteúdo, porém, 

não substitui a informação constante dos restantes documentos do EIA, que estarão disponíveis, 

durante o período de consulta pública do processo de avaliação ambiental, na Agência Portuguesa do 

Ambiente, na Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte e nas Câmaras 

Municipais de Valpaços e Vila Pouca de Aguiar. 

O RNT está também disponível nas Juntas das freguesia abrangidas pelo traçado da linha (Padrela e 

Tazém no concelho de Valpaços e Bornes de Aguiar, Vila Pouca de Aguiar, Vreia de Bornes e Vreia 

de Jales no de Vila Pouca de Aguiar). 

O procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental é obrigatório para todos os projectos que sejam 

considerados como podendo provocar alterações nas características do ambiente onde se localizam, 

estando entre esses projectos as linhas eléctricas aéreas de tensão igual ou superior a 220kV e cujo 

comprimento seja igual ou superior a 15km (como é o caso desta linha), conforme determina a 

legislação em vigor (Decreto-Lei n.º 69/2000, de 3 de Maio, com as alterações feitas pelo Decreto-Lei 

nº 197/2005, de 8 de Novembro, no seu anexo I). 

Essa avaliação ambiental é feita através da apresentação do EIA, a ser analisado pela Agência 

Portuguesa do Ambiente, que é a Autoridade de Avaliação de Impacte Ambiental dos projectos 

deste tipo, e inclui a participação do público interessado, que deverá fazer chegar aquela Agência o 

que entender dizer sobre os impactes do projecto.  

Como determina a legislação acima referida, o licenciamento desta obra pela Direcção-Geral de 

Energia e Geologia só pode ser concedido após a emissão, pela Ministra da Agricultura, Mar, 

Ambiente e Ordenamento do Território, de uma Declaração de Impacte Ambiental favorável ou 

favorável condicionada (isto é, de uma DIA favorável ao projecto mas que indica quais as condições 

que terão que ser cumpridas para a construção ou no funcionamento da linha). 

3. ONDE SE LOCALIZA O PROJECTO? 

O troço da linha Valpaços – Vila Pouca de Aguiar entre os apoios 55 e 99, que aqui se avalia, 

estende-se com uma orientação geral de nordeste para sudoeste, com uma extensão de 15432 

metros, atravessando zonas rurais dos concelhos de Valpaços e de Vila Pouca de Aguiar, próximo da 
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cumeada da Serra da Padrela.  

Como já se disse, percorre parte das freguesias de Padrela e Tazém (Valpaços) e de Bornes de 

Aguiar, Vila Pouca de Aguiar, Vreia de Bornes e Vreia de Jales (Vila Pouca de Aguiar). 

Começa a cerca de 700m, para noroeste, da povoação de Tazém e desenvolve-se até perto do poste 

59 ainda no concelho de Valpaços, entrando aí no de Vila Pouca de Aguiar, aproximando-se mais da 

cumeada da Serra da Padrela e da estrada nacional EN206, passando a norte das povoações de 

Lagoa e de Balugas, junto aos aerogeradores do Parque Eólico do Alto da Coutada. 

O traçado da linha continua muito perto da estrada 206 até ao apoio 88, passando ainda por norte de 

Tinhela de Cima e de Tinhela de Baixo; a partir daí e até junto à Subestação de Vila Pouca de Aguiar 

o traçado inflecte para sul e acompanha, do lado nascente, a linha eléctrica do parque eólico, que 

também vai ligar à mesma subestação. Neste último lanço, passa a cerca de 500 metros a nascente 

da povoação de Guilhado. 

O final do traçado em avaliação é no apoio 99 (antigo apoio 91, conforme a numeração da anterior 

versão da linha Valpaços – Vila Pouca de Aguiar), já muito perto da Subestação de Vila Pouca de 

Aguiar e dos aerogeradores do Parque Eólico de Salgueiros – Guilhado. 

Refira-se que o traçado não interfere com os perímetros urbanos de nenhuma das povoações, nem 

passa por cima de qualquer habitação. As habitações mais próximas situam-se a cerca de 120 a 150 

metros da linha, nos limites das povoações de Lagoa e de Balugas. 

3.1 Como foi escolhido este traçado? 

O traçado que se propõe para a linha resultou de um trabalho de análise de um corredor mais largo, a 

que se chamou área de estudo, delimitado na sequência da não aprovação do traçado integral do 

projecto da linha Valpaços – Vila Pouca de Aguiar, processo já referido acima. 

Uma vez que nesse processo ficou já aprovado um troço inicial dessa linha, desde a Subestação de 

Valpaços até próximo do alto da Serra da Padrela (até ao apoio 59 desse traçado original), e um 

outro troço na ligação final à Subestação de Vila Pouca de Aguiar (desde o apoio 80, igualmente 

considerando o traçado original da linha), foi agora necessário estudar um corredor que permitisse 

projectar um traçado que unisse as duas pontas já aprovadas, ultrapassando as razões principais que 

tinham levado à não aprovação do troço intermédio daquele projecto inicial. Essas razões, conforme 

foi invocado no relatório da Comissão de Avaliação da linha Valpaços – Vila Pouca de Aguiar, foram a 

afectação da área de vestígios da mineração da época romana de Tresminas, que se pretende 

valorizar como paisagem cultural, e a afectação de áreas consideradas como de grande importância 
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para o lobo-ibérico, espécie protegida e de que existe uma alcateia na zona da Serra da Padrela. 

Assim, esse corredor de estudo foi definido entre os dois extremos dos troços da linha já aprovados 

(isto é, entre a proximidade do alto da Serra da Padrela e a proximidade da Subestação de Vila 

Pouca de Aguiar) e os seus limites foram, sensivelmente, a linha de cumeada da Padrela, como 

limites norte e poente, pois para lá dessa zona já se entraria na vertente poente da Serra da Padrela, 

o que traria novas afectações para essa zona e para o vale de Bornes de Aguiar e Vreia de Bornes, 

onde não estava previsto que esta linha viesse a passar, e uma linha a sul e nascente de Tinhela de 

Baixo e Tinhela de Cima, considerando-se aqui o limite informal para lá do qual se verificaria de novo 

a afectação da área de paisagem cultural romana de Tresminas. 

Dentro desta área de estudo foi feita uma primeira proposta de corredor para a linha, acompanhando 

de muito perto a presença dos aerogeradores do parque do Alto da Coutada, no sentido de 

concentrar mais as diversos infra-estruturas desta zona, mas essa proposta foi considerada pelo 

Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas (na altura ainda como Instituto da Conservação 

da Natureza e da Biodiversidade) como não evitando a afectação das áreas de maior interesse para a 

conservação do lobo-ibérico e pela Câmara Municipal de Vila Pouca de Aguiar como provocando 

ainda impactes visuais fortes sobre a zona de Valoura, Vreia de Bornes e Bornes de Aguiar, pelo que 

foi considerada como uma proposta inviável, tendo-se procurado um novo corredor para a linha na 

zona da vertente nascente da Serra da Padrela. 

Para este novo corredor procurou-se, ainda, aproximar o mais possível a linha da zona do Parque 

Eólico do Alto da Coutada e da estrada nacional EN206, procurando-se evitar as áreas de maior 

importância para o lobo-ibérico, na zona de Balugas e Lagoa. 

Foi ainda tida em conta a presença de um dos feixes hertzianos localizado no alto da Serra da 

Padrela, o feixe Marão<>Padrela, que obrigou a que o corredor para a linha procurasse cotas mais 

baixas nas situações de cruzamento com esse feixe, para evitar a perturbação do seu funcionamento. 

Deste processo, que decorreu no âmbito do chamado estudo das Grandes Condicionantes 

Ambientais e que se realizou entre Janeiro e Agosto de 2011, estando registado no volume 4 do EIA 

correspondente a essa primeira fase do EIA, resultou um corredor com 400 metros de largura, entre a 

proximidade de Tázem e a proximidade da Subestação de Vila Pouca de Aguiar, no interior do qual 

viria a ser desenvolvido o traçado da linha que agora se apresenta para avaliação. 

Este traçado foi estudado tendo em conta as ocupações do solo, nomeadamente a existência de 

áreas de habitação e os usos agrícolas e florestais, as ocorrências de elementos do património 

cultural, os valores naturais da fauna e da flora e vegetação nesse corredor e na sua área envolvente 

e a presença de outros equipamentos e infra-estruturas que pudessem ser afectados ou que 
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condicionassem a construção ou o funcionamento da linha. 

Este novo traçado teve duas versões, uma inicial que se ilustra esquematicamente na figura seguinte, 

que passava a sul de Lagoa e que chegou a ser apresentado para avaliação ambiental; nesta figura 

pode ver-se a comparação do novo traçado com o que foi parcialmente não aprovado no primeiro 

projecto da linha Valpaços – Vila Pouca de Aguiar (troço a tracejado preto, na figura). 

 

Versão inicial do traçado deste troço da linha Valpaços – Vila Pouca de Aguiar 

No entanto, numa avaliação preliminar feita pelo ICNF (então ainda ICNB) a este projecto, foi 

considerado que a solução apresentada não evitava suficientemente o risco de impactes sobre o 

lobo-ibérico na zona próxima de Lagoa, pelo que a REN, SA optou por rectificar o projecto, com um 

ajustamento do traçado agora por norte de Lagoa e mais próximo da estrada 206, a que corresponde 

a versão final que agora se encontra em avaliação. 
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Na figura abaixo, a rectificação feita corresponde ao troço a linha preta, a cheio, que ajustou o 

traçado para norte da povoação de Lagoa. 

 

Rectificação do traçado projectado (linha preta, a cheio), que corresponde ao presente projecto 

 

O desenvolvimento do projecto foi acompanhado pelo EIA, agora centrado já no próprio Projecto de 

Execução da linha; este EIA decorreu numa primeira fase entre Agosto e Outubro de 2011 e, numa 

segunda fase motivada pela referida alteração na zona de Lagoa, entre Março e Maio de 2012. 

O EIA contemplou trabalhos de campo para reconhecimento dos locais atravessados pela linha, 

prospecção arqueológica, identificação de valores naturais, identificação dos usos do solo e medições 

dos níveis de ruído junto das habitações mais próximas, tendo ainda sido feita a análise dos 

instrumentos de gestão do território, como os Planos Directores Municipais e outros documentos de 

classificação e ordenamento do território, e a análise de mapas e fotografias aéreas desta zona. 
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Foram solicitados pareceres e informações a diversas entidades, desde as autarquias locais até 

diversos organismos responsáveis por equipamentos e infra-estruturas públicas, a conservação da 

natureza e o património cultural, a gestão da floresta, a segurança civil, o ordenamento do território, 

entre outras entidades.  

Esta segunda fase do EIA, dedicada à fase de projecto de execução da linha, documenta-se no 

volume 2 do EIA, incluindo os seus anexos técnicos e os desenhos respectivos, dos quais se 

reproduzem neste Resumo Não Técnico os desenhos com a localização do projecto e com a síntese 

das condicionantes identificadas ao longo do traçado e na sua área envolvente.  

4. QUAIS OS IMPACTES POTENCIAIS DO PROJECTO E COMO SE PROCUROU A SUA 

MINIMIZAÇÃO? 

Como já foi referido, o traçado deste troço de linha tem como principal objectivo permitir restabelecer 

a ligação entre a Subestação de Valpaços e a Subestação de Vila Pouca de Aguiar, ultrapassando as 

principais razões ambientais que levaram à não aprovação do traçado inicial da linha nesta zona do 

território, nomeadamente os impactes sobre o lobo-ibérico e a zona de interesse patrimonial 

relacionada com a presença romana em Tresminas (Vila Pouca de Aguiar). 

Assim, procurou-se que a afectação de áreas com maior interesse para o lobo fosse a menor 

possível, evitando a passagem da linha nas zonas consideradas como mais sensíveis para essa 

espécie, quer por serem zonas onde o lobo tem refúgio ou faz criação, quer por serem importantes 

para as próprias presas naturais do lobo. 

Além disso, a proximidade da linha aos aerogeradores dos parques eólicos e às estradas nacionais 

também contribuiu para diminuir esta afectação, pela concentração da linha junto a outras infra-

estruturas já existentes. 

Ficou ainda preconizado que não haverá realização de trabalhos de construção da linha no troço 

entre os apoios 63 e 91 no período de Abril a Setembro, que é o período de reprodução e 

alimentação das crias do lobo. 

Em relação à paisagem cultural de Tresminas, foi considerado que o traçado agora proposto já não 

terá efeitos visuais negativos sobre essa área de interesse patrimonial, desenvolvendo-se a linha 

longe dos vestígios dessa antiga presença romana na região. 

No entanto, quer em relação aos valores naturais quer em relação aos valores culturais, não quer 
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dizer que não ocorram na área atravessada pelo projecto outras situações que foi necessário ter em 

consideração. 

Em relação aos valores naturais, toda esta zona é bastante importante para as aves, estando aqui 

identificadas diversas espécies protegidas ou com interesse de conservação, desde rapinas, como o 

tartaranhão-caçador, até espécies com maior risco de colisão com linhas eléctricas, como a abetarda 

e a cegonha-preta. Não é possível evitar de todo as áreas com interesse para as aves, pois 

abrangem a própria localização da Subestação de Vila Pouca de Aguiar, onde esta linha vai ligar, 

devendo referir-se que também já aqui existem outras linhas eléctricas e também grande número de 

aerogeradores. 

Por esta razão, alguns dos troços da linha foram avaliados como mais sensíveis para as aves e serão 

sinalizados através da colocação de fitas enroladas nos cabos, para os tornarem mais visíveis para 

as aves e diminuírem, assim, o risco de colisão, como são os troços entre os apoios 55 a 71A e 90 a 

99. Também os trabalhos que se realizarem em período de nidificação nalgumas destas áreas 

deverão verificar previamente a existência de ninhos. 

Ainda nos valores naturais, refira-se a existência de algumas áreas de carvalhal e de galeria ripícola, 

isto é, de vegetação envolvente às linhas de água, destacando-se os vãos dos apoios 58-59, 62-63, 

67-68 e 91-92. 

Para protecção de todos estes valores naturais, deverá também ser acautelada devidamente a 

instalação de estaleiros e a abertura de acessos para a obra, para que estas acções não provoquem 

novos impactes. 

Para compensar parte destes impactes, ao longo do traçado deverá ser feita a sementeira de 

pastagens que possam servir de alimento à fauna local e a plantação de carvalhais, sobretudo nas 

áreas declivosas e desde que para tal haja autorização dos proprietários dos terrenos. 

Quanto aos valores culturais, a prospecção arqueológica realizada não identificou vestígios da época 

romana ao longo do traçado proposto, mas permitiu localizar diversas ocorrências pré-históricas na 

sua proximidade, sobretudo várias mamoas na zona inicial deste troço, mas apenas num caso, uma 

possível mamoa identificada como Alto da Coutada, se localiza a cerca de 40 metros do apoio 71, 

ficando todas as outras situações a mais de 50 metros de distância de qualquer elemento da linha, 

não se prevendo que venha a ocorrer qualquer afectação dos mesmas, ainda que tal deva ser 

acautelado durante as obras. 

Refira-se que nenhuma das ocorrências patrimoniais está classificada nem em vias de classificação, 

passando a linha a cerca de 800 metros a norte do limite das zonas de protecção propostas para as 
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barragens romanas de Tinhelas. 

Todos os trabalhos de construção da linha que envolvam remexidas no solo, seja para a colocação 

dos postes, para abertura de acessos ou para a instalação de estaleiros, deverão ter 

acompanhamento arqueológico permanente, para acautelar possíveis descobertas que não tenha 

sido possível identificar durante o EIA. 

Além destes dois factores ambientais (ecologia e património cultural), foram analisados outros 

elementos do território e acautelados ou minimizados os respectivos impactes. 

Assim, a linha evita por completo a passagem em áreas urbanas ou urbanizáveis e a passagem sobre 

edifícios isolados. A maior proximidade a povoações acontece em relação a Tazém, Lagoa, Balugas e 

Guilhado; nos casos em que se verificou uma maior aproximação a habitações, como acontece na 

envolvente a Lagoa e Balugas, foi feita uma verificação dos níveis de ruído, mas de qualquer maneira 

o ruído emitido por este tipo de linhas é tão baixo que não provoca qualquer alteração no ambiente 

sonoro na sua proximidade. 

Também os níveis dos campos electromagnéticos, mesmo debaixo dos cabos da linha, são muito 

inferiores aos limites definidos para a exposição humana, não havendo qualquer afectação daí 

resultante. 

A necessidade de efectuar o corte de árvores de grande porte, sobretudo nas zonas de floresta de 

produção, maioritariamente de pinhal, para garantia das distâncias de segurança à linha (este tipo de 

linhas eléctricas tem associada regulamentarmente uma zona de protecção constituída por uma faixa 

com 45 metros de largura centrada no eixo do traçado) é uma afectação inevitável nesta região, onde 

ocorrem muitas zonas florestadas. No entanto, a necessidade de corte de árvores só se verifica em 

relação às referidas espécies florestais, não se prevendo a necessidade de corte de castanheiros ou 

de carvalhos, por exemplo, mesmo que possa ocorrer eventualmente algum decote de ramadas 

dessas árvores. Todas estas acções, cuja importância foi particularmente salientada pelas Câmaras 

Municipais de Valpaços e de Vila Pouca de Aguiar, estão previstas nas negociações com os 

respectivos proprietários, a levar a cabo pela REN, SA. 

Ao longo do traçado, prevê-se a colocação de 28 apoios em zonas de matos e giestais, de 13 apoios 

em parcelas dominantemente com pinhal, de 5 apoios em áreas agrícolas de sequeiro e de 2 apoios 

em terrenos com plantações de castanheiros. 

Outra das grandes preocupações manifestadas pela Câmara de Vila Pouca de Aguiar diz respeito à 

afectação visual da paisagem nesta zona do território, o que será inevitável acontecer durante as 

obras a realizar, embora essa situação seja temporária, e depois pela própria presença da linha. 
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Este impacte poderá fazer-se sentir mais na proximidade das povoações vizinhas da linha e em 

zonas mais valorizadas localmente, como na zona do parque de merendas existente próximo a 

Tinhela de Baixo, junto à EN206, e na zona de um dos percursos pedestres existentes no concelho, 

também na zona de Tinhelas. Este impacte será inevitável, mas considera-se minimizado pela 

existência nessas mesmas zonas de vários aerogeradores, que já marcam bastante essa paisagem e 

têm uma dimensão bastante superior aos postes da linha, e pela descontinuidade visual que uma 

linha eléctrica apresenta; a sua visualização a longa distância é também uma factor negativo na 

paisagem, mas deve referir-se que esse efeito pode ser atenuado pela possível replantação de parte 

da área afectada pela construção da linha, de que já se falou acima, e pelo efeito de habituação, a 

prazo, que estes elementos têm na paisagem envolvente. 

Tendo em conta as localidades existentes na área do projecto, foi feita a simulação da observação da 

linha a partir delas, verificando-se que será desde Balugas (10 apoios) e Tinhela de Baixo (9 apoios) 

que será observável um maior número de apoios da linha, enquanto que das restantes localidades 

ficarão à vista 5 apoios ou menos; desde Bornes de Aguiar, Freiria, Fonte Fria ou de Vila Pouca de 

Aguiar a linha não será sequer visível. 

No EIA foram identificadas diferentes unidades de paisagem, percorrendo a linha duas delas: desde o 

início do troço até ao poste 63, a unidade de paisagem das Encostas do Tinhela, Curros e Afluentes, 

considerada como de qualidade elevada a baixa e de sensibilidade também elevada a baixa, e do 

poste 64 até final, a unidade de paisagem da Serra da Padrela, considerada como de qualidade muito 

elevada a média e de sensibilidade também muito elevada a média. 

O EIA analisou ainda outros factores, como a eventual interferência sobre os solos e a geologia, 

salientando-se aqui a existência de diversas áreas consideradas como de interesse para a 

prospecção e exploração de minérios, não sendo essa actividade significativamente perturbada pela 

futura presença da linha, a passagem junto a linhas de água, o que é acautelado pela não colocação 

de qualquer apoio na margem dessas linhas de água, de que se destacam o Rio Tinhela e a Ribeira 

da Peliteira, e o ordenamento do território, não havendo disposições legais ou regulamentares que 

sejam infringidas pelo projecto; refira-se que não são colocados postes em solos classificados como 

Reserva Agrícola Nacional ou como Reserva Ecológica Nacional (no caso do concelho de Vila Pouca 

de Aguiar, a Reserva Ecológica ainda não está oficialmente estabelecida, não se afectando nenhuma 

das situações previstas legalmente para esse caso, que corresponde à situação transitória da REN; 

atendendo à proposta de delimitação da REN constante do Plano Director Municipal deste concelho, 

serão colocados 18 apoios em locais potencialmente abrangidos por REN, mas todos eles em 

situações que estão previstas na lei como podendo ser ocupados por este tipo de infra-estruturas, 

como são os casos das cabeceiras de linhas de água e de zonas com risco de erosão). 
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Não é afectada nenhuma das chamadas áreas sensíveis, ou seja, zonas de protecção legalmente 

estabelecidas para protecção a valores do património cultural classificado ou aos valores naturais, 

como Sítios da Rede Natura, Zonas de Protecção Especial para as aves ou Reservas Naturais. 

A linha terá ainda sinalização nalguns troços para a navegação aérea, nomeadamente nos vãos com 

comprimento superior a 500 metros, como acontece entre os postes 90-91 e 91-92. 

No EIA são ainda definidas outras medidas de minimização, geralmente de carácter cautelar, para 

evitar alguns impactes, sobretudo relacionados com a colocação de estaleiros (embora seja prática 

habitual nas obras da REN, SA procurar locais já infra-estruturados ou preparados para este efeito) e 

com a abertura de acessos, o trânsito de veículos pesados e a gestão de resíduos durante a obra. 

O conjunto destas medidas aplicáveis à fase de obra é sistematizado num volume próprio do EIA, o 

volume 3 Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra. 

A sensibilidade desta zona para as aves e o modo como as populações locais podem sentir os efeitos 

desta infra-estrutura levaram a que também se preconize a realização de um programa de 

monitorização dirigido à verificação da ocorrência de morte de aves pela linha e de um outro 

programa de monitorização dirigido à identificação de situações de reclamação por parte das pessoas 

que se sintam afectadas pela construção da linha. 

Durante a fase de construção de uma linha deste tipo, as principais actividades a ter em conta são 

as seguintes: 

Instalação de estaleiro(s) e parque(s) de material. Não estão ainda definidos os locais a utilizar, 

que serão definidos na fase de preparação da obra pela entidade executante da mesma, mas é 

prática habitual nos projectos promovidos pela REN, SA considerar-se que os mesmos serão de 

pequena dimensão, havendor preferência pela sua localização em áreas já intervencionadas, 

anteriores estaleiros, armazéns industriais ou localizações semelhantes; caso não seja possível optar 

por este tipo de instalações, a localização destas áreas de apoio à obra deverá ter em conta um 

conjunto de condicionamentos específicos para a sua instalação, relacionados com a existência de 

servidões administrativas (como as áreas de RAN, REN e Domínio Hídrico) e a necessidade de 

protecção a valores naturais e do património cultural e de acautelar incómodos sobre as populações. 

As localizações propostas serão sempre alvo de parecer, o qual deverá ser previamente aprovado 

pela equipa de supervisão e acompanhamento ambiental da obra e pela REN, SA. 

Desmatação. A desmatação ocorre na área de implantação dos apoios, para permitir a abertura dos 

caboucos e a movimentação dos equipamentos necessários à colocação dos postes. A abertura da 

faixa ao longo do traçado não implica desmatação mas o corte ou decote de árvores de maior porte. 
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Reconhecimento, sinalização e abertura de acessos. Sempre que possível, são utilizados ou 

melhorados os acessos existentes, preferencialmente à abertura de novos acessos. A abertura de 

novos acessos, que nalgumas situações será inevitável, será acordada com os proprietários dos 

terrenos, sendo tida em conta a ocupação desses terrenos, e deverá igualmente atender às restrições 

específicas de cada local de intervenção. 

Abertura dos caboucos e construção dos maciços de fundação. As fundações dos apoios são 

constituídas por quatro maciços independentes em betão, com sapata em degraus, chaminé 

prismática e armadura em aço. O dimensionamento destas fundações é baseado nas condições do 

terreno nos locais de implantação. Envolve operações de betonagem no local. Inclui a instalação da 

ligação à terra, em cada apoio. 

Montagem dos apoios. Transporte, assemblagem e levantamento das estruturas metálicas, reaperto 

de parafusos e montagem de conjuntos sinaléticos. As peças constituintes dos apoios são 

transportadas para o local, aí montadas e levantadas com o auxílio de gruas. 

Instalação dos cabos. Desenrolamento, regulação, fixação e amarração dos cabos condutores e de 

guarda. Nos cruzamentos e travessia de obstáculos como vias de comunicação, outras linhas, etc. 

são montadas estruturas porticadas, para sua protecção, durante os trabalhos de montagem. Os 

cabos condutores nunca são arrastados pelo solo. 

Desactivação dos estaleiros e reposição das condições pré-existentes. No final da obra será 

feita a desmontagem dos estaleiros e outras áreas de apoio à obra, procedendo-se à reposição das 

condições pré-existentes nos locais intervencionados. 

Na fase de construção é previsível a ocorrência das seguintes emissões poluentes: 

- ruído (circulação de veículos, operações de escavação, presença de pessoas, funcionamento 

de equipamentos); 

- emissão de poeiras (circulação de veículos em terrenos não pavimentados, operações de 

escavação e aterro); 

- águas residuais de estaleiros; 

- eventual arrastamento de sedimentos para linhas de água, na sequência de operações de 

escavação dos solos. 
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Os principais resíduos produzidos durante a fase de construção são constituídos pelos resíduos 

produzidos no estaleiro, resíduos de embalagens, resíduos de madeira (usada na construção de 

pórticos e nas embalagens), peças rejeitadas (metálicas e de vidro) e os resíduos sobrantes da 

exploração florestal resultantes da desmatação e da abertura da faixa para a zona de protecção à 

linha e das escavações para abertura dos caboucos para colocação dos apoios da linha. A REN, SA 

dispõe de um plano de prevenção e gestão dos resíduos, elaborado conforme as disposições legais e 

os modelos indicados pela Agência Portuguesa do Ambiente. 

Refira-se que o betão necessário à execução da obra, fundamentalmente para as fundações dos 

apoios da linha, não será produzido nos locais de obra mas fornecido por central existente na região. 

Durante a exploração da linha têm lugar acções programadas de inspecção e vistoria, feitas quer 

por terra quer pelo ar. Neste último caso, a linha poderá ser filmada com câmaras de próprias, para 

detecção de eventuais defeitos nos cabos. 

Na fase de exploração devem considerar-se as seguintes possíveis operações de manutenção, 

desencadeadas apenas quando detectada a sua necessidade: 

- recuperação de galvanização dos apoios; 

- lavagem de isoladores, geralmente só justificada em situações de elevada poluição 

industrial ou por poeiras ou de influência salina. Nestes casos, que serão pouco prováveis ou 

frequentes na área deste projecto, procede-se à lavagem dos isoladores com jactos de água 

desmineralizada, através de meios aéreos; 

- reparação/substituição de elementos das linhas que se tenham avariado ou sido afectados. 

Nesta fase de exploração são previsíveis as seguintes emissões poluentes: 

- ruído acústico; 

- emissão de ozono (efeito de coroa). 

Os principais resíduos produzidos nesta fase serão devidos às operações de manutenção: reparação 

ou substituição de isoladores, cabos ou apoios danificados e os resíduos vegetais resultantes dos 

trabalhos de manutenção da zona de protecção à linha. 

5. CONCLUSÕES 

A caracterização do ambiente potencialmente afectado e a análise dos impactes associados à 
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construção e exploração da linha Valpaços – Vila Pouca de Aguiar, a 220kV, no troço entre o apoio 

55 e o apoio 99 (antigo apoio 91), permitem concluir que se trata de um projecto ambientalmente 

viável, dadas as suas características físicas e técnicas e as condições da sua implantação no local, 

possibilitando o restabelecimento da ligação entre as Subestações de Valpaços e de Vila Pouca de 

Aguiar. 

O território onde este projecto se localiza apresenta alguns factores ambientalmente importantes, 

como sejam a riqueza natural, especialmente pela presença de espécies como o lobo-ibérico e 

diversas aves protegidas, a paisagem cultural da presença romana na zona de Tresminas, a 

exploração florestal e o interesse paisagístico envolvente à serra da Padrela. 

A definição do traçado teve em conta esses factores, quer pela sua adequação às situações 

identificadas, de modo a evitar a ocorrência de impactes significativos sobre os mesmos, quer pela 

adopção de medidas cautelares ou de minimização desses impactes, quando os mesmos não 

puderam ser totalmente evitados. 

Nestes casos estão sobretudo as situações de afectação de áreas sensíveis para as aves, a 

necessidade de efectuar cortes de áreas florestais e a afectação paisagística. 

No entanto, a análise desenvolvida no EIA, considerando o efeito da aplicação das medidas de 

minimização de impactes, e que se descrevem resumidamente no ponto anterior, permite que se 

considere que os impactes esperados serão de baixo ou moderado significado, concluindo-se pela 

viabilidade ambiental do presente projecto. 

 



 

EIA da Linha Valpaços – Vila Pouca de Aguiar, do apoio 55 ao apoio 99, em Projecto de Execução 

Volume 1 – Resumo Não Técnico 

20 

 










