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1. Introdução 

Dando cumprimento à legislação sobre Avaliação de Impacte Ambiental (AIA), a Direção Geral de Energia e 
Geologia (DGEG), na qualidade de entidade licenciadora, enviou à Agência Portuguesa do Ambiente, IP (APA,IP), 
a 19 de Junho de 2013, o Estudo de Impacte Ambiental (EIA) sobre o Projeto “Abertura de Linha Caniçada-Riba 
de Ave 2/Guimarães, a 150 kV, para a subestação de Fafe”, em fase Projeto de Execução. 

O Proponente do Projeto é REN – Rede Elétrica Nacional, S.A. 

Atendendo às suas características, o Projeto em questão enquadra-se na tipologia constante da alínea b) do nº3, 
do Anexo II do Decreto-Lei nº 69/2000, de 3 de Maio (alterado e republicado pelo Decreto-Lei nº 197/2005, de 8 
de Novembro), em vigor à data do início do procedimento de avaliação. 

A APA,I.P., como Autoridade de AIA, nomeou, ao abrigo do Artigo 9º da referida legislação a respetiva Comissão 
de Avaliação (CA), constituída pelas seguintes entidades: APA,I.P./Departamento de Avaliação Ambiental 
(APA,I.P./DAIA), APA,I.P./Departamento de Comunicação e Cidadania Ambiental (APA,I.P./DCOM), 
APA,I.P./Administração da Região Hidrográfica do Norte (APA,I.P./ARH Norte), Instituto de Conservação da 
Natureza e das Florestas, I.P. (ICNF,I.P.), Direção-Geral do Património Cultural (DGPC), Direção Regional de 
Cultura do Norte (DRC-N), Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte (CCDR-N), Faculdade 
de Engenharia da Universidade do Porto (FEUP), Instituto Superior de Agronomia/Centro de Ecologia Aplicada 
Prof. Baeta Neves (ISA/CEABN), e Laboratório Nacional de Energia e Geologia, I.P. (LNEG,I.P.). 

Os representantes nomeados pelas entidades acima referidas, para integrar a CA, são os seguintes: 

• APA/DIA     - Engª Lúcia Desterro 

• APA/DCOM    - Drª Cristina Sobrinho 

• APA/ARH Norte    - Engº Nuno Vidal 

• ICNF     - Engª Cristina Costa 

• DGPC     - Drª Alexandra Estorninho 

• DRC Norte    - Drº Pedro Faria 

• CCDR Norte    - Drª Rita Ramos 

• LNEG     - Drº Narciso Ferreiro e Drº Paulo Alves 

• ISA/CEABN    - Arqª Sandra Mesquita 

• FEUP     - Profª Cecília Rocha 

O EIA, elaborado pela empresa Procesl, data de Junho de 2013 e é constituído por: 

• Volume I - Resumo Não Técnico 

• Volume II - Relatório Síntese 

• Volume III - Peças Desenhadas 

• Volume III - Anexos Técnicos 

• Volume IV - Estudo de Grandes Condicionantes Ambientais 

• Volume V - Plano de Acompanhamento Ambiental 

Por solicitação da Comissão de Avaliação foi ainda apresentada a seguinte documentação: 

• Aditamento, de Novembro de 2013; 

• Elementos adicionais, de Janeiro de 2014. 

Pretende-se com este Parecer apresentar todos os aspetos que se consideram relevantes na avaliação efetuada, 
de forma a poder fundamentar a decisão sobre o Projeto. 
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2. Resumo do Procedimento de Avaliação 

A metodologia adotada pela CA para o desenvolvimento do procedimento de AIA incluiu as seguintes etapas: 

• Análise da Conformidade do EIA 

Solicitação, no âmbito da avaliação da conformidade do EIA, de elementos adicionais relativos ao Projeto, 
a diversos aspetos globais, e aos fatores ambientais Uso do Solo, Ambiente Sonoro, Ordenamento do 
Território, Componente Social, Paisagem e Património, os quais foram respondidos através do documento 
“Aditamento ao EIA”, datado de Novembro de 2013 

• Declaração da Conformidade do EIA a 4 de Dezembro de 2013. 

• Solicitação de informação complementar relativamente a quercíneas e habitats naturais, respondida 
através de Elementos adicionais, datados de Janeiro de 2014. 

• Solicitação de parecer às seguintes entidades externas 

- Administração Regional de Saúde do Norte (ARS) 

- Autoridade Nacional de Proteção Civil (ANPC) 

- Câmara Municipal de Fafe (CM Fafe) 

- Câmara Municipal de Felgueiras (CM Felguerias) 

- Câmara Municipal de Guimarães (CM Guimarães) 

- Câmara Municipal de Póvoa do Lanhoso (CM Lanhoso) 

- Direção Geral de Energia e Geologia (DGEG) 

- Direção Regional de Agricultura e Pescas do Norte (DRAPN) 

- Direção Regional de Economia do Norte (DREN) 

- EDP – Distribuição 

- EDP – Produção 

- Entidade Regional da Reserva Agrícola Nacional do Norte (ERRANN) 

- Estradas de Portugal, S.A. 

Os pareceres recebidos, que se encontram em anexo, foram analisados, e integrados no presente documento 
sempre que pertinente, sendo sintetizados em capítulo próprio. 

• Visita ao local, efetuada no dia 20 de Dezembro, tendo estado presentes os representantes da CA 
(APA/DAIA, DRC, ICNF, LNEG e FEUP), da REN, da empresa que elaborou o EIA e do projetista. 

• Análise técnica do EIA e respetivos aditamentos, bem como a consulta dos elementos de Projeto. A 
apreciação dos fatores ambientais foi efetuada tendo por base os pareceres emitidos pelas entidades que 
constituem a CA. Assim, a APA/ARH Norte emitiu parecer sobre Recursos Hídricos, a DGPC e a DRC N 
sobre Património, a CCDR Norte sobre Uso do Solo, Ordenamento do Território e Sócio economia, o 
ISA/CEABN sobre a Paisagem, a FEUP sobre o Ambiente Sonoro, o ICNF sobre Sistemas Ecológicos (Flora e 
Habitats, e Fauna) e o LNEG sobre Geologia e Geomorfologia. 

• Realização da Consulta Pública que decorreu durante 23 dias úteis, desde o dia 12 de Dezembro a 15 de 
Janeiro de 2014. 

• Realização de reuniões de trabalho, com o objetivo de verificar a conformidade do EIA, analisar o Projeto 
e respetivos impactes; analisar os contributos sectoriais das entidades representadas na CA e os pareceres 
recebidos das entidades externas à CA; definir os fatores ambientais fundamentais para apoiar a tomada 
de decisão, identificar as condicionantes e medidas de minimização a adotar e acordar as conclusões. 

• Elaboração do parecer final. 
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De acordo com o previsto no nº 1 do artigo 19º do Decreto-Lei nº 69/2000 de 3 de Maio, o prazo do 
procedimento de AIA termina a 10 de Março de 2014. 

 

3. Antecedentes e Objetivos do Projeto 

A nova Linha da Rede Nacional de Transporte (RNT) irá alimentar a futura Subestação (SE) de Fafe, a 150/60 kV, 
em fase de construção. Posteriormente, essa alimentação será reforçada através da abertura da Linha Terras 
Altas de Fafe-Riba de Ave, a 150 kV.  

O Projeto em avaliação decorre da necessidade de reforço das redes eléctricas de Muito Alta Tensão (MAT) e 
Alta Tensão (AT), de forma a garantir a alimentação aos consumos dos concelhos de Guimarães, Fafe, Vizela e 
Felgueiras, nas adequadas condições de qualidade e continuidade de serviço. 

Uma parte significativa destas cargas é atualmente servida a partir da Subestação de Guimarães (SGR), cuja 
alimentação é garantida apenas através de uma linha simples de 150 kV. A referida subestação encontra-se 
completamente inserida no interior do perímetro urbano de Guimarães, o que torna inviável quer o reforço de 
ligação, quer a sua ampliação, pelo que a solução adotada pela REN contempla a construção de uma nova 
subestação na região. 

Assim, a nova Subestação a 150/60 kV na zona de Fafe, que será alimentada inicialmente a partir da abertura da 
Linha Caniçada-Riba d’Ave/Guimarães, e posteriormente reforçada através da abertura da Linha Terras Altas de 
Fafe-Riba d’Ave, permitirá dotar esta zona da RNT de uma estrutura de alimentação, cumprindo com os Padrões 
de Segurança para o Planeamento da RNT, contribuindo assim para um reforço substancial da garantia e 
qualidade de serviço no abastecimento elétrico à rede de distribuição nesta região. 

No futuro, manter-se-á a ligação Fafe – Terras Altas de Fafe (250MVA), e a ligação Fafe – Riba de Ave será 
desviada para a Caniçada, passando a designar-se Fafe – Caniçada (350MVA). 

 

 

Fig. 1 - Abertura da LAF.RA para a SE “Fafe” (fonte: EGCA) 
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No final a Subestação de “Fafe” será alimentada a partir da Subestação de Pedralva e da Subestação da Caniçada 
(SCD). 

 

 

Fig. 2 - Abertura da LCD.RA2/GR para a SE “Fafe” (fonte: EGCA) 

 

Inicialmente, o proponente optou pela realização de um Estudo de Grandes Condicionantes Ambientais (EGCA) 
interno, com o objetivo de selecionar um corredor para o desenvolvimento da abertura das Linhas Caniçada-Riba 
de Ave/Guimarães e Terras Altas de Fafe-Riba de Ave, e uma localização para a Subestação de Fafe, cujo 

resultado final apresentou no âmbito do presente EIA e que se transcreve graficamente na Fig. 3.  
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Figura 3 - Corredor selecionado para a Linha no Estudo das Grandes Condicionantes Ambientais [fonte: EIA] 

 

O corredor assinalado a “verde” foi o selecionado pelo proponente para desenvolver o Projeto de Execução em 
avaliação. 

No desenvolvimento dos trabalhos a REN procedeu a apresentação de Estudos de impacte Ambiental distintos 
para cada um dos referidos projetos: 

• Subestação de Fafe, atualmente em construção (AIA decorreu em fase de Projeto de Execução, tendo 
sido emitida DIA favorável condicionada 31.12.2013) 

• Abertura da Linha Caniçada-Riba de Ave/Guimarães (em avaliação, em fase de Projeto de Execução) 

• Linha Terras Altas de Fafe-Riba de Ave (ainda não apresentado para AIA) 

Ainda que tenha sido desenvolvido um EGCA que terá permitido orientar o desenvolvimento dos referidos 
projetos minimizando os impactes ambientais, verifica-se que a referida análise não é dotada de toda a 
informação necessária à efetiva identificação dos impactes.  

Assim, o facto dos três referidos projetos serem apresentados para AIA em procedimentos distintos, e em fase 
de Projeto de Execução, limita o pleno objetivo do procedimento de AIA – constituir um instrumento privilegiado 
para obtenção e análise integrada da informação sobre os possíveis efeitos diretos e indiretos sobre o ambiente 
natural e social dos projetos, que desejavelmente deve: 
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• decorrer numa fase prévia do projeto; 

• contemplar alternativas (nomeadamente de localização); 

• integrar a gestão e negociação de conflitos de interesses; 

• incorporar a opinião do público afetado. 

Em consequência do atrás exposto, não é possível avaliar, com o nível desejável, os impactes cumulativos 
inerentes aos três projetos.  

Importa destacar que a Linha Terras Altas de Fafe-Riba de Ave pode vir a ser paralela ao traçado agora em 
avaliação, em cerca de 50% da sua extensão, pelo que, caso a AIA tivesse sido desenvolvida contemplando os 
dois traçados, em fase de Estudo Prévio, a seleção dos traçados para ambas as linhas seria mais fundamentada, e 
eventualmente distinta. 
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4. Descrição do Projeto 

4.1. Localização 

A Linha em avaliação, a implantar entre a futura subestação de Fafe e a Linha Caniçada – Riba de Ave 2, já 
existente, situa-se na região Norte.  

O traçado envolve os concelhos de:  

• Póvoa do Lanhoso - freguesias de Fareja, Armil, Cepães, Arões-Santa Cristina, e Arões-São Romão; 

• Guimarães – freguesias de Donim, Gondomar, Infantas, Mesão Frio, Atães, Rendufe, São Torcato, Gonça, 
Gominhães, Souto-São Salvador, e Souto-Santa Maria;  

• Fafe - freguesias Campos e Santo Emilião; 

• Felgueiras – freguesia de Jugueiros. 

Os corredores em análise não interferem com áreas sensíveis definidas ao abrigo da legislação em vigor, relativas 
à conservação da natureza e ao património cultural. 

 

4.2. Caraterísticas Gerais  

O Projeto da “Abertura da Linha Caniçada – Riba de Ave 2/Guimarães, a 150 kV para a Subestação de Fafe”, entre 
os atuais apoios 30 e 31 da linha existente, implicará a construção de um novo troço de linha dupla com cerca de 
18,4 km e 49 apoios. A abertura desta linha dará origem a duas novas ligações: 

• Linha Caniçada – Fafe (LCD.FAF), a 150 kV; 

• Linha Fafe- Riba de Ave (LFAF.RA), a 150 kV. 
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Figura 4 – Planta geral do traçado da Linha, incluindo a localização da subestação de Fafe (fonte:EIA) 

 

Do ponto de vista técnico, a Linha Caniçada – Riba de Ave 2/Guimarães a 150 kV que será dupla, será constituída 
pelos elementos estruturais normalmente usados em linhas do escalão de tensão de 150 kV, nomeadamente: 

• Um cabo condutor por fase, em alumínio-aço, do tipo ACSR 485 (ZEBRA); 

• Dois cabos de guarda, em alumínio-aço, do tipo ACSR 153 (DORKING)+OPGW; 

• Cadeias de isoladores e acessórios adequados ao escalão de corrente de defeito máxima de 40 kA; 

• Apoios reticulados em aço da família CW ou BWG (nas zonas de gelo); 

• Fundações dos apoios constituídas por quatro maciços independentes formados por uma sapata em 
degraus e uma chaminé prismática; 

• Circuitos de terra dos apoios dimensionados de acordo com as características dos locais de implantação. 
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Por se tratar de um sistema de transmissão trifásico (3 fases), cada circuito terá 3 cabos condutores (1 para cada 
fase), ou seja, como a Linha é de duplo circuito terá 6 cabos condutores a que se juntam 2 cabos de guarda 
(ligados à terra e por isso com tensão nula), cuja função principal é proteger a linha contra as descargas 
atmosféricas. Assim, no total, existirão 8 cabos, como se pode ver na Figura 5. Os condutores serão dispostos em 
dupla bandeira, com um terno de cada um dos lados dos apoios, conforme se exemplifica na referida figura. 

 

 

Figura 5 – Exemplo de apoio com duplo circuito trifásico [fonte: Aditamento ao EIA] 

Nos apoios da família “CW” a altura mínima das consolas inferiores ao solo é de 22,60 m, a altura máxima ao 
mesmo nível é de 34,60 m e a altura máxima total é de 51,40 m. 

De acordo com as disposições contidas na Circular do INAC nº10/03 de Maio de 2003 será efetuada a 
balizagem diurna e noturna dos vãos e apoios linha.   

A balizagem diurna dos cabos de guarda será feita através de bolas alternadamente de cor branca e de cor 
laranja, com um diâmetro mínimo de 0,6 m espaçadas de 60 m. Serão balizados com esferas os seguintes vãos:  

 

 

Quadro 1 – Vãos a balizar (Fonte: Projeto) 



 

Parecer da Comissão de Avaliação 
______________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________ 
Avaliação de Impacte Ambiental (AIA 2702) 
Abertura de Linha Caniçada-Riba de Ave 2/Guimarães, 150 kV para a subestação de Fafe (Projeto de Execução) 

 10/52 

 

A balizagem noturna da linha, a efetuar nos apoios 61/19 e 62/18, consiste na colocação de balizadores ou 
sinalizadores com leds, que emitem permanentemente luz vermelha. 

Os cabos a instalar terão de cumprir as distâncias de segurança estabelecidas no Regulamento de Segurança de 
Linhas Elétricas de Alta Tensão (RSLEAT). No entanto, no Projeto foram adotados os critérios definidos pela 
REN,S.A., que se encontram além dos mínimos regulamentares, conforme se verifica no quadro seguinte: 

 

Tipo de obstáculos 

150 kV 

Valores a 
Adotar 

Mínimos 
RSLEAT 

Solo 10,0 6,8 

Árvores 4,0  3,1 

Edifícios 5,0 4,2 

Estradas 11,0 7,8 

Vias férreas eletrificadas 13,5 13,5 

Outras linhas aéreas 
1
 4,0 4,0 

Quadro 2 – Distâncias (m) mínimas dos condutores a obstáculos para Linhas a 150 kV (Fonte: Projeto) 

 

Os níveis de referência referidos na Portaria n.º 1421/2004, de 23 de novembro, que define o quadro de 
restrições básicas e de níveis de referência relativos à exposição do público em geral aos campos 
eletromagnéticos, indicam que os valores máximos são de 5 kV/m e 100 μT para o campo elétrico e magnético, 
respetivamente. De acordo com os cálculos apresentados no Projeto, serão cumpridas as imposições legais 
relativas aos valores limite de exposição do público a campos elétricos e magnéticos. 

 

4.3. Fase de Construção e Exploração 

Aspetos Construtivos 

As principais ações associadas à construção da linha são: 

• Instalação do estaleiro(s) e parque(s) de material – não foi definida a respetiva localização. 

• Reconhecimento, sinalização e abertura de acessos – prevê-se que, sempre que possível, sejam utilizados 
ou melhorados os acessos existentes. A dimensão máxima normalmente necessária para os caminhos é 
de cerca de 4 metros; 

• Desmatação da envolvente dos locais de implantação dos apoios, com uma área de trabalho de cerca de 
400 m

2
/apoio; 

• Abertura de uma faixa de segurança para proteção da linha, com uma largura de 45 m centrada no eixo da 
linha, onde se procede ao corte ou decote das árvores para garantir as distâncias de segurança 
legalmente exigidas; 

• Abertura de caboucos para a fundação dos maciços dos apoios; 

• Montagem das bases e construção dos maciços de fundação, sendo cada apoio constituído por quatro 
maciços independentes em betão; 

• Montagem ou colocação dos apoios, incluindo o transporte, assemblagem e levantamento das estruturas 
metálicas, montadas no local e levantadas com o auxílio de gruas; 

                                                           
1
  Para distâncias entre o ponto de cruzamento e o apoio mais próximo inferiores a 200 m. 
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• Instalação dos cabos e montagem de acessórios, incluindo o desenrolamento, regulação, fixação e 
amarração dos cabos condutores e de guarda. 

Segundo o EIA previa-se que a construção da linha se iniciasse em Janeiro de 2014. 

 

Atividades de Exploração e Manutenção 

No EIA previa-se que a linha entrasse em serviço em Novembro de 2014. 

Durante a exploração da linha estão previstas atividades de manutenção e conservação da mesma, 
nomeadamente: 

• Atividades de inspeção periódicas do estado de conservação da linha; 

• Execução do Plano de Manutenção da Faixa de Proteção; 

• Limpeza/substituição de componentes deteriorados; 

• Controlo de incidentes de exploração, de acordo com os parâmetros da RNT; 

• Execução de planos de monitorização que se verifiquem necessários. 

 

5. Caracterização Sumária do Ambiente Afetado e Análise dos Impactes Ambientais do Projeto 

Tendo em consideração a tipologia, localização e caraterísticas do projeto em questão, a CA considera relevante 
salientar os aspetos que se seguem, no que respeita à caraterização do ambiente afetado e aos principais 
impactes expetáveis nos diversos fatores analisados. 

 

5.1. Geologia e Geomorfologia 

5.1.1.  Situação de Referência 

As informações apresentadas relativas à geologia baseiam-se na Carta Geológica de Portugal na escala 1/50 000 
(folhas 5 D Braga e 9 B Guimarães), sendo apresentado um excerto geológico das referidas cartas, onde se 
encontra assinalada a área de instalação do projeto. 

Do ponto de vista geológico o corredor em estudo localiza-se maioritariamente sobre rochas graníticas hercínias, 
sendo abrangidas diversas fácies graníticas incluídas no grupo dos granitos biotiticos de instalação tardi a pós-
tectónicos relativamente a F3. Na região envolvente ao projeto ocorrem ainda rochas metassedimentares de 
idade silúrica. Pontualmente a área de desenvolvimento do projeto encontra-se recoberta por depósitos de 
cobertura atuais, associados principalmente aos terraços fluviais dos vales dos rios principais, que se 
desenvolvem na envolvente do corredor, assim como preservados em depressões tectónicas.  

A geomorfologia da região expressa o modelado característico das áreas graníticas, com boa preservação das 
superfícies de erosão nos interflúvios e pelo vigor do declive das vertentes. A rede de drenagem apresenta 
traçado geométrico evidenciando adaptação à afetação tectónica dos granitos. No sector sul do corredor 
destaca-se o rio Vizela e o rio Ferro, com perfis ligeiramente encaixados, e a noroeste do corredor o rio Ave, 
correndo num leito mais aberto.  

A tectónica regional é marcada pela ocorrência de falhas e fraturas de orientação ENE-WSW, NS e NW-SE. A área 
de desenvolvimento do projeto encontra-se nas imediações do grande cisalhamento Vigo-Régua, com orientação 
NW-SE.  

O projeto desenvolve-se em área onde ocorrem importantes recursos geológicos de interesse económico, 
nomeadamente decorrentes da exploração de pedreiras. A maior concentração de pedreiras ocorre junto ao 
limite NW do corredor em estudo, entre as povoações de Gondomar e Souto e próximo da povoação de Gonça, 
não interferindo contudo com o traçado da linha em estudo. Verifica-se igualmente que o traçado da Linha se 
desenvolve na proximidade de algumas concessões mineiras, não se verificando contudo qualquer tipo de 
afetação, cumprindo-se os limites de proteção legais. 
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Relativamente aos recursos geológicos com interesse conservacionista, genericamente designados como 
Património Geológico, considera-se que, embora não existam referenciados geossítios na área abrangida pelo, 
são frequentes as ocorrências de locais com morfologia granítica, que podem constituir geossítios de interesse 
local. Constatou-se no decurso da visita técnica da CA efetuada ao local, que não há locais de interesse geológico 
relevante afetados pelo projeto. 

Segundo o Mapa de Intensidade Sísmica Máxima observada em Portugal Continental, o corredor em estudo 
situa-se numa zona de intensidade sísmica máxima de grau VI (Escala de valor crescente entre V e X).  

De acordo com o Regulamento de Segurança e Ações para Estruturas de Edifícios e Pontes (RSAEEP, 1983), a 
região insere-se na zona sísmica D com coeficiente de sismicidade α de 0,3. Refere-se ainda que à luz do novo 
Zonamento Sísmico a incluir no Anexo Nacional da Norma Portuguesa Eurocódigo 8 (NP EN 1998-1, EC8).o 
corredor em estudo está incluído na Zona 5 para uma situação de sismo afastado (sismo interplacas) e Zona 3 
para cenário de sismo próximo (sismo intraplaca)  

 

5.1.2.  Avaliação de Impactes 

Os principais impactes vão ocorrer na fase de construção, como resultado das atividades de construção das 
plataformas dos estaleiros, de escavação, movimentação e depósito de terras inerentes á construção das 
fundações dos apoios da linha e ainda da construção  e beneficiação de acessos.  

O movimento de terras previsto para a obra é de cerca de 2143 m
3
 de escavação, originando um volume de 

terras sobrantes da ordem de 1416 m
3
 (valores para o total dos 49 apoios); estas últimas serão espalhadas na 

área afetada pela construção do apoio, correspondendo a volumes que não são significativos (28,9 m
3
 por 

apoio). 

Na caracterização do ambiente afetado verificou-se que o traçado da Linha se desenvolve na proximidade de 
algumas concessões mineiras, não se verificando contudo qualquer tipo de afetação, cumprindo-se os limites de 
proteção legais. 

Não se prevê que os Impactes gerados no domínio da Geologia e Geomorfologia na fase de exploração sejam 
significativos, considerando-se que na fase de desativação os impactes causados pelo desmonte da linha serão 
globalmente positivos, por restituir à área a naturalidade que detinha antes da instalação da mesma. 

Os impactes cumulativos expectáveis para o fator ambiental Geologia e Geomorfologia decorrem da construção 
da Linha e resultam essencialmente das atividades de escavação, movimentação e depósito de terras, inerentes 
á construção dos apoios. Consideram-se assim, como impactes cumulativos inerentes à construção das duas 
linhas e da Subestação de Fafe, os decorrentes da alteração da morfologia do terreno e fenómenos de 
instabilidade dos taludes, conduzindo a impactes ne gativos, diretos, de magnitude moderada, pouco 
significativos a significativos, dependendo do volume e extensão da instabilização, que serão prováveis e 
temporários. Não são previsíveis impactes cumulativos na fase de exploração. 

 

5.2. Ecologia 

5.2.1. Situação de Referência 

O projeto não se enquadra em nenhuma área classificada ou de interesse conservacionista. 

A área de implantação da futura linha caracteriza-se pela presença de biótipos associados à atividade humana, 
nomeadamente povoamentos florestais mistos, onde o Eucalipto Eucaliptus globulus é dominante, aparecendo 
também Pinheiro-bravo Pinus pinaster e Carvalho-alvarinho Quercus robur.  

No corredor em estudo não foi encontrada nenhuma espécie RELAPE. 

No que se refere à fauna, com ocorrência provável, encontram-se 11 espécies de anfíbios das quais a 
salamandra-lusitanica Chioglossa lusitânica  e o Tritão-palmado Triturus helveticus apresentam estatuto 
Vulnerável e três endemismos ibéricos Tritão-de-ventre-laranja Triturus boscai, a Rã-de-focinho-pontiagudo 
Discoglossus galganoi e a Rã-ibérica Rana ibérica. Nos répteis refira-se, com ocorrência provável, dois 
endemismos ibéricos, o Lagarto-de-água Lacerta schreiberi e a Lagartixa-de-Bocage Podarcis bocagei. Quanto à 
avifauna, no corredor em estudo é provável que nidifiquem 78 espécies, 65% correspondem a passeriformes. 
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Apenas três espécies estão classificadas com estatuto de ameaça preocupante, o Noitibó-cinzento Caprimulgus 

europaeus, o Açor Accipiter gentilis e a Ógea Falco subbuteo. Quanto à mamofauna considera-se de ocorrência 
provável 49 espécies de mamíferos, destas apenas 10 têm estatuto de ameaça, sendo 6 destas morcegos, todos 
cavernícolas. Nos transectos realizados foram registados indícios de presença de Coelho-bravo Oryctolagus 

cuniculus, espécie com estatuto de Quase Ameaçada e de Raposa Vulpes vulpes. 

Em relação à ocupação do solo foram identificadas as classes designadas de áreas agrícolas, áreas florestais, 
áreas naturais e áreas artificializadas. Nas áreas florestais aparecem os povoamentos florestais mistos e os 
espaços florestais associados a povoamentos de pinheiro e eucalipto. Nas áreas naturais são referidos os planos 
de água, matos com povoamentos de folhosas, matos e vegetação ripícola. 

Enquadramento no regime florestal 

No corredor em estudo não existem áreas submetidas a regime florestal, nem árvores classificadas como de 
interesse publico.  

Defesa da floresta contra incêndios 

Risco de Incêndio 

De acordo com a informação disponibilizada, no corredor em estudo existem áreas com um elevado risco de 
incêndio. Assim, devem ser tomadas as medidas definidas no Decreto-lei nº 124/2006 de 28 de junho, de modo a 
acautelar os riscos de incêndio. 

Povoamentos Florestais Percorridos por Incêndios 

Verifica-se que 21 apoios interferem com povoamentos florestais percorridos recentemente (2010) por incêndio. 
Em conformidade com o regime jurídico de proteção, nestes terrenos ficam proibidas a realização de obras de 
construção (artigo 1º do Decreto-lei nº 327/90), pelo prazo de 10 anos. Assim, verifica-se uma incompatibilidade 
do projeto com esta condicionante. Contudo, o levantamento desta proibição pode ser obtido por despacho 
conjunto dos ministérios do ambiente e da agricultura, a requerimento das câmaras municipais. 

Quanto ao risco de incêndio muito alto, e caso sejam cumpridas as disposições constantes nos pontos 1 e 2, do 
artº 15 do Decreto-lei nº 124/2006, de 28 de junho, não se identificam incompatibilidades do projeto com as 
disposições regulamentares analisadas. 

 

5.2.2. Avaliação de Impactes 

Os principais impactes que se preveem com a implantação do projeto decorrem das seguintes ações: 

Fase de construção 

• instalação dos estaleiros e dos acessos; 

• abertura dos caboucos e construção dos maciços de betão para a implantação dos apoios (com área de 
cerca de 400m

2
 por apoio totalizando 1,96 ha); 

• circulação das máquinas e veículos; 

• desmatação e decapagem; 

• abertura da faixa de proteção - um corredor de 45 m centrado no eixo da linha, na qual se realiza o decote 
do arvoredo, ou o abate das árvores suscetíveis de interferir com o funcionamento da linha. 

Em fase de exploração os impactes previstos decorrem da intervenção sobre o coberto vegetal na área da faixa 
de proteção, e da potencial mortalidade de avifauna por colisão associada à presença da linha elétrica. 

 

Flora e habitats 

Os impactes sobre a vegetação e os habitats resultam essencialmente da eliminação da vegetação nos locais de 
implantação dos apoios e da abertura de caminhos de acesso para esses locais. 
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Outro fator a ter em consideração é a abertura e manutenção da faixa de proteção à linha, em termos de gestão 
de materiais combustíveis. 

Em conclusão, os impactes previsíveis sobre a vegetação podem considerar-se negativos, certos, temporários e 
irreversíveis, de magnitude reduzida, permanentes e pouco significativos a significativos de acordo com as 
unidades afetadas. 

 

Fauna 

Os impactes sobre a fauna serão essencialmente resultantes das atividades que promovem a redução e 
fragmentação dos habitats das espécies existentes nestas áreas. Os trabalhos darão origem a um aumento da 
perturbação e potenciam a ocorrência de mortalidade direta, sendo que, genericamente, o período mais sensível 
corresponde à época de reprodução ou de hibernação. 

Os impactes previsíveis sobre a fauna decorrem, na fase de construção, da presença e movimentação de pessoas 
e materiais afetos à obra e pelo ruído por estes emitido, os quais causam a perturbação dos animais que ocorrem 
na área de implantação. Já na fase de exploração os impactes incidirão sobretudo nos vertebrados voadores, em 
particular as aves, que podem sofrer mortalidade direta por colisão com os cabos da linha. 

Este impacte é negativo, provável, temporário, reversível, de magnitude reduzida e minimizável, afetando 
recursos de valor moderado. No cômputo geral, considera-se este impacte pouco significativo. 

Na fase de exploração deve ser equacionada a probabilidade de colisão de aves com a infraestrutura a 
implementar. Este impacte pode ser classificado como negativo, provável, permanente, irreversível, de 
magnitude moderada, minimizável e afetando recursos naturais de valor reduzido a elevado (nos casos do Açor, 
Noitibó-cinzento e a Ógea) e áreas de sensibilidade ambiental moderada (como nos troços próximos das linhas 
de água ou de zonas de carvalhal). Globalmente classifica-se este impacte como significativo para o Açor, 
Noitibó-cinzento e para a Ógea, aves que apresentam maior risco de colisão com linhas aéreas de transporte de 
energia e pouco significativo para as restantes espécies. 

Da análise desenvolvida conclui-se que o projeto se insere numa área já sujeita a forte perturbação de origem 
antrópica, seja pela elevada densidade populacional existente, seja pela alteração e artificialização dos habitats, 
com um claro predomínio de ambientes ocupados por florestas de produção, em particular de eucaliptais. Os 
impactes que advirão para o descritor “Ecologia” são, em geral, de magnitude reduzida a moderada e suscetíveis 
de minimização. 

 

5.3. Uso do Solo 

Os impactes do Projeto no Uso do Solo resultam de uma alteração de uso ou da alteração da intensidade de uso 
existente nas zonas de intervenção direta do Projeto e nas respetivas zonas envolventes, por ação indireta. Pese 
embora a implantação de uma linha não implique uma ocupação contínua do terreno, já que assim acontece 
apenas com os apoios, condiciona toda a faixa de proteção, que no presente caso corresponde a 83 ha, o que se 
traduz em impactes particularmente sensíveis nas áreas florestais onde os efeitos se prolongam no tempo. 

Refere-se ainda que as parcelas a ocupar na fase de construção para a implantação dos apoios, serão 
significativamente mais reduzidas na fase de exploração, podendo ser, em alguns casos, parcialmente 
restabelecido o uso atual. 

O presente projeto prevê a utilização de parte do corredor para a abertura da linha Terras Altas de Fafe – Riba de 
Ave para a mesma subestação de Fafe, pelo que poderão verificar impactes cumulativos (o traçado das duas 
linhas poderá vir a ser paralelo, aproximadamente a partir do apoio 52/28). 

Para a fase de exploração, os principais impactes prendem-se com a criação de uma nova área condicionada com 
o estabelecimento de servidão da linha. 

O EIA identifica os principais usos do solo presentes no corredor de estudo e apresenta, de forma sistematizada, 
a síntese da sua afetação. 
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Quadro 3 – Classes de ocupação do solo diretamente afetadas pela faixa de proteção da Linha  

Fonte: EIA 

 

Prevê-se, para a fase de construção e prolongando-se na fase de exploração, a afetação de: 

• 0,27 ha de espaços florestais mistos,  

• 48,43 ha de povoamentos florestais mistos; 

• 16,96 ha de áreas de matos com povoamentos de folhosas. 

Ou seja, cerca de 65,66 ha de folhosas não serão recuperados na fase de exploração. Na faixa de proteção haverá 
corte das espécies florestais, com exceção de espécies florestais protegidas ou povoamentos de espécies 
autóctones, sendo o terreno limpo e sujeito à regeneração natural da vegetação. 

Relativamente à fase de construção, os impactes decorrem das atividades de desmatação e movimentação de 
terras e de ocupação do terreno. Esta fase, que afeta maioritariamente áreas de povoamentos florestais mistos, 
e de matos com povoamentos de folhosas, conduz a impactes negativos, diretos, certos, de reduzida a moderada 
significância e magnitude, irreversíveis e permanentes (na área dos apoios) e temporários nas restantes áreas. 

No que respeita à afetação de solos com aptidão agrícola (integrantes da RAN – 600 m
2
), verifica-se que são 4 os 

apoios que incidem em áreas assim enquadradas. No entanto, além da compactação (impacte reversível, 
negativo, de reduzida magnitude, temporário, localizado e pouco significativo) do solo na área utilizada pelo 
processo de construção, as características e qualidades agro-pedológicas mantêm-se (com exceção, 
naturalmente, dos pontos de fundação das estruturas dos apoios). Assim, o EIA classifica este impacte como 
negativo, direto, certo e de magnitude reduzida, sendo irreversível, permanente e significativo na área 
efetivamente ocupada pelas fundações e reversível, temporário e pouco significativo na restante área a intervir.  
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Em relação à faixa de proteção de 45 m, dada a necessidade de proceder ao corte e desbaste de espécies 
florestais, os impactes são mais significativos nos povoamentos florestais mistos (58,4% da área total) e nos 
matos com folhosas (20,4%), sendo considerados negativos, diretos, localizados e moderadamente significativos.  

Relativamente aos aglomerados urbanos, há 9 apoios que se localizam a distâncias inferiores a 150 metros. No 
entanto, os impactes decorrentes são sobretudo identificados fase de construção (perturbação do quotidiano 
das populações), impactes que serão negativos, temporários, reversíveis e pouco significativos. 

Dos 19.600 m
2
 de área utilizados na fase de construção, 13.620 m

2
 serão recuperados.  

Relativamente à fase de exploração, os impactes sobre o solo são negativos, certos, de magnitude e significado 
reduzidos. O impacte mais significativo do projeto decorre da afetação de áreas florestais pela faixa de proteção. 
Trata-se de um impacte certo, reversível, de magnitude moderada, mas globalmente pouco significativo, tendo 
presente a reduzida área de afetação. 

No que respeita à fase de desativação, operação que se traduz pela descompactação e libertação dos espaços 
ocupados pelos apoios, o impacte sobre os solos será positivo, reduzido e com significado apenas para os casos 
de áreas agrícolas, espacialmente as da RAN. A reposição do solo na situação atual constitui um impact e positivo, 
de reduzida magnitude, pouco significativo, por relação com a dimensão do projeto, e, simultaneamente, 
significativo pela libertação da faixa de proteção. 

Pode concluir-se que o projeto não conduz a impactes significativos nos solos dado que as áreas de uti lização e 
ocupação de solo são de muito reduzida expressão. 

Para o presente descritor importa a afetação de uma faixa de proteção com maior expressão nas áreas florestais 
mais densas. 

Deste modo, numa perspetiva global para o descritor Uso do Solo, considera-se que o projeto em estudo será 
responsável por impactes negativos pouco significativos. 

 

5.4. Ordenamento do Território 

No que respeita aos impactes sobre o ordenamento do território, verifica-se a compatibilidade do projeto com 
os Instrumentos de Gestão Territorial, sendo que os principais impactes prendem-se com afetação dos espaços 
classificados como RAN, povoamentos florestais percorridos por incêndios, áreas com risco de incêndio e áreas 
constituintes da REN. 

Segundo a Carta de Ordenamento do território do EIA, o projeto desenvolve-se em duas situações sobre “Área 
urbanizável/Área de Expansão urbana”.  

Relativamente à utilização de solo da RAN, consultada a tutela, não se verificou a pronúncia da mesma.  

Em relação à afetação de áreas florestais, verifica-se que 21 apoios interferem com povoamentos florestais 
percorridos por incêndios, sendo que o último incêndio registado ocorreu em 2010, encontrando-nos portanto 
dentro do período de 10 anos a que faz referência o art.º 1.º do DL n.º 327/90. De acordo com a lei, a 
Proponente remete para os municípios o pedido de levantamento da proibição. 

Parte significativa do projeto incorre sobre terrenos classificados como de muito alto risco de incêndio, o que 
obriga a entidade responsável pela linha a providenciar a gestão do combustível em faixa com 10 m de largura 
para cada um dos lados da projeção dos cabos exteriores, conforme estabelece o DL n.º 124/2006. Assim, 
assegurada a gestão do combustível, considera-se não existir incompatibilidade do projeto nesta matéria. 

No que respeita à REN, com exceção de um apoio, todos os restantes estão implantados nos diversos sistemas de 
solo da REN. Prevê-se a afetação de um total de 1,92 ha de solo da REN para a construção dos apoios. 
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Concelho 2001 2011 Evolução 

Fafe 52757 50633 -4% 

Guimarães 159576 158124 -0,9% 

Póvoa de Lanhoso 22772 21886 -3,9% 

Felgueiras 57595 58065 0,8% 

dro 5 - População Residente e sua evolução a nível de concelh
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Concelho Freguesia Evolução 

Fafe 
  

 Fareja -2,5% 

 Cepães -11,3 

 Arões (S. Romão) 1,1 

 Arões (Stª Cristina) 13,8 

 
Armil -10,4 

Guimarães 
  

 
Atães -5,3% 

 
Donim -15,8% 

 Gominhães 0,8% 

 Gonça 0,6% 

 Gondomar -26,8% 

 
Infantas -8,7% 

 
Mesão Frio 4,2% 

 Rendufe -8,6% 

 Souto (S. Salvador) -10,6% 

 Souto (S. Stª Maria) -7,2% 

 
S. Torcato -6,9% 

Póvoa de Lanhoso 
  

 Campos -0,7% 

 
Stº Emilião -9,2% 

Felgueiras 
  

 
Junqueiros -14,9% 

Quadro 6 - Evolução da População Residente a nível de freguesias (Fonte: EIA) 

 

Face a estes valores apresentados no EIA, e apesar de se registarem exceções, verifica-se, no período 
intercensitário de referência, uma perda populacional, quase generalizada a todas estas unidades, com 
Gondomar (concelho de Guimarães) a registar a maior taxa de variação negativa (-26,8%). 

Refere-se também que a estrutura etária das unidades territoriais NUT II, NUT III e concelhos, apresenta um 
fenómeno de duplo envelhecimento, decorrente da simultaneidade da quebra nas taxas de natalidade e 
fecundidade com o aumento da esperança média de vida. 

São apresentados no estudo em apreço os quantitativos da distribuição etária da população não só por unidades 
territoriais NUTII e NUT III, como por concelhos e freguesias. Embora com percentagens inferiores à média 
nacional (19,2%), os resultados apurados nos Censos de 2011 retratam uma população envelhecida, com o grupo 
etário dos 65 ou mais anos a representarem uma percentagem significativa, sendo o concelho de Felgueiras, 
onde este grupo etário representaria, em 2011, 12,7% da população, aquele em que esta tendência se apresenta 
menos gravosa. Os valores mais preocupantes observam-se no concelho de Póvoa de Lanhoso em que este 
grupo representa 17,5% da população. 
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Ao nível das freguesias, Mesão Frio, concelho de Guimarães, apresenta-se como a unidade a registar uma 
população menos envelhecida, com o grupo etário dos 65 ou mais anos, a representarem 9,9% da respetiva 
população. Donim constituiria a freguesia mais envelhecida, com aquele grupo etário a representar 19,9% da sua 
população, 0,7 pontos percentuais acima da média nacional. 

No respeitante à Densidade Populacional, para o ano de referência de 2011, o conjunto das unidades territoriais 
NUT II, NUT III e concelhos, é caracterizado por uma taxa elevada (194,9 hab./km

2
), bastante superior à do País 

(113,3 hab./km
2
), oscilando entre os 162,5 hab./km

2
 (concelho de Póvoa de Lanhoso) e os 656,1 hab./km

2
 

(concelho de Guimarães). No contexto das freguesias, verifica-se, de um modo global, que as correspondentes 
densidades, tendem a ser inferiores às dos respetivos concelhos, como decorre da análise do quadro seguinte: 

 

Concelho 

 

Freguesia 

 

Densidade 
Populacional 

(Hab/km
2
) 

Fafe 231,1 

 Fareja 100,0 

 Cepães 368,1 

 Arões (S. Romão) 268,8 

 Arões (Stª Cristina) 216,4 

  Armil 141,9 

Guimarães 656,1 

  Atães 281,5 

  Donim 269,2 

 Gominhães 273,3 

 Gonça 149,6 

 Gondomar 109,9 

  Infantas 271,6 

  Mesão Frio 1010,3 

 Rendufe 134,9 

 Souto (S. Salvador) 167,4 

 Souto (S. Stª Maria) 175,0 

  S. Torcato 324,8 

Póvoa de Lanhoso 162,5 

 Campos 321,1 

  Stº Emilião 416,3 

Felgueiras 501,9 

  Junqueiros 100,0 

Quadro 7 – Densidade populacional por freguesia 

O EIA apresenta ainda quantitativos e algumas considerações relativas à distribuição da população no território, 
salientando a muito significativa percentagem de lugares com menos de 2.000 habitantes, no período de 
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referência 2011, com especial destaque para Póvoa de Lanhoso, com 80,8% da sua população a residir em 
lugares daquela dimensão.  

No respeitante à Estrutura Económica, é apresentada uma comparação entre os valores registados em 2001 e 
em 2011, revelando-se um decréscimo nas taxas de atividade da população em idade ativa. Este decréscimo 
apresenta-se mais significativo no concelho de Guimarães, com menos 2,5 pontos percentuais, passando de 
53,8%, em 2001, para 51,3%, em 2011. A sub-região do Tâmega e os concelhos e Póvoa de Lanhoso e Felgueiras 
contrariaram porém a tendência de decréscimo apontada para as restantes unidades territoriais, registando-se 
um aumento na respetiva taxa de atividade, ainda que ténue. 

É ainda apresentado detalhe dos quantitativos registados em 2011, por freguesia, no quadro que se apresenta 
mais adiante. 

No que se refere à taxa de emprego, é no concelho de Felgueiras que este indicador apresenta melhor 
desempenho, com 55,5% de população empregada em idade ativa, sendo a sua expressão menos favorável 
registada no concelho da Póvoa de Lanhoso, com 44,6%. À semelhança do verificado na taxa de atividade, ao 
nível da freguesia as disparidades são mais acentuadas quando comparadas com as taxas dos respetivos 
concelhos como se pode constatar no quadro que se apresenta em seguida. 

Concelho Freguesia 
Taxa de 

Atividade 
Taxa de 

Emprego 
Taxa de 

Desemprego 

Fafe   46,10 46,4 14,8 

 Fareja 49,2 62,2 7,8 

 Cepães 45,82 45,1 15,9 

 Arões (S. Romão) 49,5 60,8 10,7 

 Arões (Stª Cristina) 49,7 54,2 9,4 

  Armil 45,9 47,4 11,9 

Guimarães 
 

51,3 52,2 14,3 

  Atães 54,30 56,7 14,1 

  Donim 45,02 46,5 12,5 

 Gominhães 54,80 57,3 14,6 

 Gonça 53,20 53,8 15,6 

 Gondomar 39,00 37,6 17,6 

  Infantas 54,90 56,4 14,1 

  Mesão Frio 54,50 56,3 13,3 

 Rendufe 50,56 52,2 14,2 

 Souto (S. Salvador) 51,60 53,9 10,5 

 Souto (S. Stª Maria) 50,71 55,3 12,5 

  S. Torcato 52,50 53,0 13,3 

Póvoa de Lanhoso 
 

43,0 44,6 13,2 

 Campos 44,50 49,0 9,3 

  Stº Emilião 47,00 50,9 12,7 

Felgueiras 
 

51,3 55,5 10,3 

  Junqueiros 48,70 54,5 8,4 
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No quadro anteriormente apresentado expressam-se também os quantitativos referentes à taxa de desemprego 
que, como seria expectável face à conjuntura económica de recessão, sofreu um aumento significativo, 
comparativamente com o período censitário de 2001, sendo a taxa mais baixa registada na freguesia de Fareja 
(concelho de Fafe), com 7,8% da população em idade ativa desempregada. Por sua vez, a taxa mais elevada 
regista-se na freguesia de Gondomar, concelho de Guimarães, com 17,6% da sua população em idade ativa em 
situação de desemprego, com mais 3,3 pontos percentuais do que a registada respetivo concelho. 

O EIA apresenta ainda quantitativos detalhados sobre a forma como os acima referidos e respeitantes a emprego 
se apresentam distribuídos por setores de atividade, verificando-se que, no total das unidades territoriais NUT II, 
NUT III e concelhos, o maior número de trabalhadores, 57,9% se enquadra no setor terciário, seguido do 
secundário, que emprega 39,6% e, por último, o primário com a menor expressão, representando 2,6%. Salienta 
porém o estudo em apreço que, desagregando estes registos às unidades territoriais em questão, se verifica que 
a terciarização da população empregada deixa de ser patente na maioria das unidades territoriais, onde o sector 
secundário passa a constituir a atividade a empregar mais mão-de-obra. A unidade territorial mais industrializada 
é o concelho de Felgueiras, com o sector secundário a empregar 60,1% da população. 

É finalmente apresentada uma Caracterização do corredor em estudo como inserido num território de índole 
rural, onde foram identificadas as seguintes funcionalidades a seguir caraterizadas: 

As Áreas agrícolas, com pouca representatividade, foram sobretudo identificadas na envolvente aos núcleos 
populacionais, dispersas ao longo do corredor em estudo, compreendem essencialmente culturas anuais.  

As Áreas com maior representatividade no corredor em estudo são as florestais, apresentando variadas 
dimensões e densidade, predominantemente ocupadas por espécies arbóreas de regeneração natural e/ou de 
plantação, do tipo folhosas (eucaliptos) e resinosa s (pinheiro-bravo). 

Os núcleos populacionais e edificações isoladas detêm, em conjunto, uma representatividade pouco expressiva. 
Os núcleos populacionais identificados no corredor em estudo a seguir referenciados, apesar de dimensões e 
densidades variáveis, ainda apresentam um caracter rural, normalmente organizados ao longo das vias de 
comunicação de forma contínua e/ou descontínua (de um ou ambos os lados da via). 

Núcleos populacionais identificados no corredor em estudo 

 

DESIGNAÇÃO LOCALIZAÇÃO APROXIMADA 

Sobrado Entre os apoios 46/34 e 47/33 (Norte) 

Mogege Entre os apoios 47/33 e 48/32 (Norte) 

Segade Entre os apoios 48/32 e 50/30 (Sul) 

Terço Entre os apoios 55/25 e 56/24 (Este) 

Casas Novas Entre os apoios 60/20 e 91/19 (Oeste) 

Cernadinhos Entre os apoios 62/13 e 63/17 (Oeste) 

Sairrão Entre os apoios 64/16 e 65/15 (Oeste) 

Borralheiro Entre os apoios 66/14 e 67/13 (Oeste) 

Torpeza Entre os apoios 66/14 e 67/13 (Este) 

Regedouro Entre os apoios 78/2 e 79/1 (Noroeste) 

Devezinha Entre os apoios 78/2 e 79/1 (Noroeste) 

Quadro 9 - Núcleos populacionais identificados no corredor em estudo (Fonte: EIA) 
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Foram ainda identificadas pontualmente, ao longo do corredor em estudo, algumas edificações isoladas, 
maioritariamente de uso habitacional, relativamente às quais, apesar de não ser quantificado o número de 
indivíduos residente é apresentada uma aproximação, considerando os resultados definitivos apurados no 
Recenseamento Geral da População de 2011, por lugares (São Torcato; Terço; Casas Novas; Cernadinhos; Sairrão; 
Borralheiro; Torpeza; Regedouro; e Devezinha) no conjunto dos quais foram recenseados, no total, 4.450 
indivíduos residentes, verificando-se a maior concentração, na ordem dos 75% do total apurado, no lugar de São 
Torcato entre os apoios 46/34 e 52/28). 

Refere-se finalmente a presença de algumas áreas ocupadas por infraestruturas e edifícios industriais,  
equipamentos comerciais e outros equipamentos gerais, nomeadamente reservatórios, em áreas que se 
distribuem de forma dispersa pelo corredor em estudo. 

 

5.5.2. Avaliação de impactes 

O EIA identifica um conjunto de impactes positivos e negativos, que a seguir se listam: 

Fase de construção 

Durante a fase de construção da linha prevêem-se impactes positivos locais, tanto ao nível da geração de 
emprego na obra como nos serviços disponibilizados nas povoações mais próximas, sobretudo no ramo da 
restauração e alojamento. Estes impactes, embora positivos, apresentam um caráter temporário e uma 
incidência muito local e, consequentemente, serão considerados como de magnitude reduzida e não 
significativos. 

As atividades de construção da linha poderão causar algumas perturbações e/ou afetações temporárias da 
qualidade de vida das zonas habitadas, devido à instalação de estaleiros, abertura de acessos temporários e à 
circulação de maquinaria e veículos, introduzindo uma afetação temporária na qualidade de vida dos habitantes 
locais, durante a realização dos trabalhos, nomeadamente em matéria de poluição sonora e da degradação 
pontual da qualidade do ar, constituindo-se impacte s negativos, embora de magnitude e significância reduzida.  

A afetação dos valores ecológicos, naturais, paisagísticos, decorre da necessária decapagem e desmatação do 
local exato da implantação dos apoios e da área envolvente. Estas ações serão, de acordo com o EIA, 
maioritariamente incidentes sobre povoamentos florestais e algumas parcelas agrícolas localizadas no setor 
norte do corredor em estudo. Os impactes inerentes a estas atividades serão negativos, diretos, de magnitude 
variável (dependendo da dimensão da propriedade afetada), significativos (pela perda de rendimento e redução 
do valor da propriedade), permanentes e irreversíveis. 

A interferência com a rede viária local, onde será previsível um aumento do tráfego resultante da circulação de 
veículos pesados, poderá também induzir o constrangimento do fluxo de tráfego. Os impactes previstos nesta 
fase consideram-se assim como negativos, diretos, embora de magnitude e significância reduzidas, perante o 
carácter temporário das atividades de construção. 

Fase de exploração 

De acordo com o EIA, os principais impactes positivos de caráter permanente do projeto, advêm do reforço da 
estrutura de rede elétrica, na medida em que a sua concretização se traduz em maior eficácia e qualidade nos 
serviços de fornecimento de energia. 

Na fase de exploração do projeto, os impactes negativos referem-se à incomodidade sentida sobre as áreas 
habitadas e produtivas, e à intrusão visual. Por outro lado, também o aumento de sensação de risco sobre 
pessoas e bens, nomeadamente os riscos que poderão estar associados à presença e funcionamento das linhas 
poderão incluir-se nos efeitos dos campos eletromagnéticos e no contacto acidentado com elementos em 
tensão. Tendo em conta que nos campos eletromagnéticos, nas Linhas da Rede Elétrica Nacional, em qualquer 
escalão de tensão, não ocorrem valores superiores aos considerados como valores limite para a exposição do 
público em geral. Por outro lado, a aplicação de sinalética regulamentada e as distâncias de segurança que serão 
observadas são, de acordo com o EIA, superiores aos valores regulamentados. Os impactes ambientais 
associados são assim considerados como negativos, diretos e indiretos, certos, permanentes, irreversíveis, de 
magnitude reduzida.  
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Com algum significado verifica-se o impacte decorrente do condicionamento de áreas nas imediações da linha, 
indutor de desvalorização fundiária, constituindo-se os impactes associados como negativos, de magnitude e 
significância variáveis, dependendo do número de pessoas afetadas e da rentabilidade face à condição 
económica dos lesados. 

Fase de Desativação 

Para esta fase, os impactes negativos expectáveis, ocorrem com natureza e classificação semelhante aos da fase 
de construção, dadas as atividades construtivas que implica a desativação da Linha em avaliação. Serão também 
gerados impactes negativos, de magnitude elevada e muito significativos decorrentes da cessação dos serviços 
prestados.  

Acresce ainda referir, que a descativação da linha poderá constituir um impacte ambiental positivo, 
nomeadamente no âmbito dos aspetos socioculturais, de qualidade e nível de vida dos residentes, bem como na 
devolução por completo dos terrenos para outros usos do território, pelo que os impactes assumem sinal 
positivo, direto, certo, permanente, usual, irreversíveis, de magnitude moderada, com valor do recurso e/ou 
sensibilidade ambiental moderado, não confinado mas localizado, não minimizável nem compensável, 
constituindo contudo um impacte ambiental Moderadamente Significativo. 

Impactes Cumulativos 

Os impactes que se farão sentir com a construção de infraestruturas da Rede Nacional de Transporte, em 
simultâneo (Subestação de Fafe prevista e futura linha Altas de Fafe- Riba de Ave) dizem respeito, sobretudo, à 
alteração na qualidade ambiental sentida pelas populações, causada pela circulação de maquinaria, veículos 
afetos à obra e ações de movimentação de terras, que conduzem a um aumento de emissão de poeiras e dos 
níveis sonoros. A construção das infraestruturas da Rede Nacional de Transporte, em simultâneo, conduzirá 
ainda ao aumento da incomodidade que se fará sentir pela interferência com a rede viária local e pela circulação 
de veículos na proximidades dos aglomerados populacionais. Considera-se o impacte cumulativo associado ao 
fator de incomodidade, negativo, direto, de magnitude e significância reduzidas, prováveis, temporários e 
reversíveis. 

A eventual dinamização dos sectores de atividade associados ao processo construtivo das linhas e da Subestação, 
através da contratação de empresas prestadoras de serviços de transporte, de materiais, de construção e 
contratação adicional de mão-de-obra, poderá resultar num impacte cumulativo positivo, embora de magnitude 
reduzida, e pouco significativo. 

Na fase de exploração, os impactes expectáveis dizem respeito, essencialmente, à incomodidade causada pela 
presença das linhas e Subestação, aos condicionamentos de áreas nas imediações da Subestação e linha 
(desvalorização fundiária) e ao aumento da sensação de risco sobre pessoas e bens, cumulativamente à 
construção/operação do futuro equipamento intermunicipal previsto e à operação das linhas de alimentação à 
Subestação. 

No que se refere ao impacte expectável pelo condicionamento das áreas envolventes aos projetos em causa, 
considera-se haver um impacte cumulativo significativo, de magnitude e significância variáveis, dependendo do 
número de pessoas afetadas e da rentabilidade dos terrenos face à condição económica dos lesados. 

 

5.6. Ambiente Sonoro 

5.6.1. Situação de Referência 

Quanto à Caracterização do Ambiente Afetado pelo Projeto, em termos de Ambiente Sonoro, foram 
apresentados elementos adicionais, dado que se considerou que a informação inicialmente apresentada no EIA 
não era representativa da situação existente ao longo do desenvolvimento do projeto, mas antes característica 
de pontos peculiares do traçado. 

Na caraterização do ambiente sonoro inicial era referido que “O ensaio baseou-se na recolha de amostras de 

ruído ambiente em condições normais de circulação rodoviária nos eixos presentes na envolvente.”. Esta 
argumentação fundamentou o pedido de reformulação uma vez que uma infraestrutura linear desta natureza 
apresenta um percurso desfasado, na maior parte da sua extensão, das vias rodoviárias, pelo que a coexistência 
destes dois tipos de ruído será menos provável. A CA considerou que seria mais adequada a escolha de locais de 
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medição menos próximos de vias rodoviárias, algumas das quais com um volume de tráfego muito significativo, 
nos quais a influência do ruído emitido pela linha poderia assumir maior relevância, que é o que se pretende 
analisar com o presente EIA. Foi ainda solicitada a inclusão da informação relevante constante da Carta de 
Classificação (Acústica) dos concelhos atravessados, nomeadamente, da C. M. de Guimarães. 

O proponente realizou uma nova caracterização da situação de referência que apresentou em sede de 
Aditamento ao EIA – Anexo III. As medições foram realizadas junto a 6 recetores sensíveis, distribuídos ao longo 
do corredor, de forma a caracterizar a área de implementação do Projeto (envolvente do traçado), para os três 
períodos de referência definidos no RGR2007. 

De acordo com os resultados obtidos na nova campanha de medições (resumida no Quadro 10) verifica-se que 
os valores limite de exposição para recetores sensíveis, em zonas ainda não classificadas, são cumpridos em 
todos os pontos.  

No caso do concelho de Guimarães, cujo PDM está em fase final de aprovação de revisão, e, consequentemente, 
também a respetiva Carta de Classificação Acústica, verifica-se que os pontos PM4 e PM5 localizam-se em Zona 
Sensível (ZS) e os pontos PM2 e PM3 em Zona Mistas (ZM).  

Enquanto no caso dos pontos em ZS os valores-limite  de exposição são cumpridos, o mesmo já não se pode 
afirmar dos que estão em ZM onde esses limites são ultrapassados, principalmente, por se encontrarem à 
margem de vias com um volume de tráfego significativo para a região: a EN207-4 (PM2), EN206 Av. da Portela 
(PM3). 
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Quadro 10 - Quadro resumo das medições realizadas [fonte: Aditamento ao EIA] 

 

Na caraterização da zona envolvente do projeto é mencionada a “existência de alguns receptores sensíveis 

dispersos que consistem, maioritariamente, em habitações unifamiliares.”. 

Salienta-se que o número de recetores identificados (tanto no documento referente às Grandes Condicionantes 
Ambientais como neste EIA) ascende a mais de três centenas. 
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5.6.2. Avaliação de Impactes 

Como principais fontes de ruído associadas a este projeto podem-se identificar as seguintes: 

Fase de Construção 

• As operações desenvolvidas nos locais de obra, nomeadamente, a utilização de maquinaria pesada 
diversa e a circulação de veículos pesados para transporte de materiais.  

 
Fase de Exploração  

• Ruído acústico: resultará da ação do vento e do “efeito coroa” originado por micro-descargas elétrica na 
proximidade dos condutores, em função das suas características, da tensão da linha e da humidade 
relativa do ar.  

 
Fase de desativação 

• Dado que o tipo de atividades desenvolvidas é equivalente ao da Fase de Construção, as fontes de ruído 
em presença também o serão. 

No que se refere à Fase de Exploração, foram identificados os recetores sensíveis que se localizam na envolvente 
mais próxima da área de implantação do traçado para os quais, posteriormente, foram estimados os níveis 
sonoros esperados. 

Tendo em atenção a nova caracterização da situação existente e a informação considerada relevante sobre a 
linha, foram estimados os novos níveis sonoros nos recetores existentes. 

Dos valores apresentados conclui-se no EIA que nos locais em que previamente se cumpriam os valores-limite de 
exposição a situação assim permanecia e naqueles em que já se verificavam algum tipo de incumprimento, não 
ocorria qualquer tipo de agravamento. 

Quanto ao cumprimento do Critério de Incomodidade, dado o reduzido nível de emissão da linha, tanto simples 
como dupla (de acordo com o mencionado no EIA e respetivos Aditamentos, o nível máximo de emissão 
esperado corresponde a 25 dB(A) para a linha dupla de 150 kV – na proximidade imediata da linha), e o nível de 
ruído preexistente, não é de esperar qualquer infração ao mesmo. 

Da análise dos resultados obtidos, no EIA é considerado se que o impacte no ambiente sonoro gerado pelo 

projeto na envolvente se pode classificar, genericamente, como negativo e pouco significativo, dado que não se 
verifica um acréscimo no nível sonoro do ruído ambiente, atribuindo-lhe ainda uma magnitude reduzida visto 
que não se regista incremento dos níveis sonoros atuais para os recetores sensíveis mais próximos. 

À luz dos elementos apresentados no EIA e respetivos Aditamentos, a CA concorda com esta afirmação. 

 

Impactes cumulativos 

Na avaliação de impactes cumulativos foi considerada a conjugação dos impactes gerados pelos projetos 
complementares da abertura da linha Terras Altas de Fafe-Riba de Ave, a 150 kV, a subestação de Fafe, a 
60/150kV e o cruzamento de outras linhas da Rede Nacional de Transporte de Eletricidade existentes, 

Para a fase de construção, os impactes cumulativos para o ambiente sonoro são negativos mas pouco 
significativos, envolvendo apenas as povoações que se localizam até uma distância de 300 m do local onde se 
realizam os trabalhos de construção. 

Quanto à fase de exploração é apenas apresentada uma descrição do efeito de uma potencial duplicação da 
linha de 150 kV, com um acréscimo generalizado de 3 dB(A) que, atendendo aos valores previamente estimados, 
não  induziria qualquer alteração sobre os resultados finais em termos de avaliação de impactes, uma vez que a 
estimativa do nível sonoro de longa duração das duas linhas é da ordem dos 25 dB(A) na fonte. 
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5.6.3. Medidas de minimização 

De acordo com o EIA não se justifica a adoção de medidas de minimização, uma vez que não esperam impactes 
nos recetores sensíveis mais próximos identificados. 

No entanto, a CA entende que, tendo em atenção os resultados das campanhas de monitorização mencionadas 
no ponto seguinte, e no caso de se verificar algum incumprimento das imposições legais, se tomem as medidas 
necessárias para repor o cumprimento das mesmas. 

 

5.6.4. Plano de Monitorização 

O EIA considera não ser necessária a implementação de um programa de monitorização, uma vez que não que 
não foram identificados impactes no ambiente sonoro. 

No entanto, importa salvaguardar situações de eventual manifestação de incomodidade por parte dos recetores 
sensíveis, pelo que se considera essencial a realização de uma campanha de monitorização inicial naqueles que 
se encontrem mais próximos da linha (cerca de 50 m para cada lado da linha) dos locais que irão ser 
intervencionados, nas condições da NP ISO 1996-2011 partes 1 e 2, que deve ser repetida na eventualidade da 
ocorrência de reclamações por parte de recetores sensíveis. 

 

5.7. Recursos Hídricos 

5.7.1. .Situação de Referência 

A1 . Recursos Hídricos Superficiais 

Ao nível dos Recursos Hídricos de Superfície é referido que a área de estudo localiza-se na bacia hidrográfica do 
rio Ave (BH Ave), sendo os principais cursos de água no corredor em estudo o rio Ave, a ribeira da Aveleira (ou 
Selho) e o rio Vizela, existindo ainda pequenos afluentes destas. 

Em termos de caracterização hidrológica do corredor em estudo, é referido que a zona apresenta uma rede 
hidrográfica densa, de relevo acidentado, apesar do corredor se encontrar numa zona de transição, sendo o 
relevo menos acidentado. São registados valores de precipitação mais baixos do que os registados nas zonas de 
cabeceira, devido à proximidade do litoral. 

Os valores de precipitação média anual variam entre os 1400 e 2000 mm, sendo que o valor registado na Estação 
Udométrica (EU) de Fafe é de 1772,6 mm. É ainda referido que se verificam escoamentos médios anuais 
superiores a 600 mm e inferiores a 800 mm. 

De acordo com o Plano de Bacia Hidrográfica (PBH) do rio Ave, verifica-se uma forte industrialização distribuída 
por toda a bacia, com exceção da zona a montante da barragem das Andorinhas. É ainda referido o número 
significativo de grandes instalações industriais, em particular do setor têxtil, sem instalações de tratamento de 
efluentes. 

Em termos de qualidade da água, é referido que foram utilizados os dados da estação de Vizela (Santo Adrião) 
(05H/02), por se tratar da estação mais próxima da área onde se desenvolve o projeto em análise. De acordo 
com esses dados, verifica-se que entre 1995 e 1996 e 2006 a 2011, a qualidade apresenta-se como razoável. Por 
sua vez, no período compreendido entre 1997 e 2004, a qualidade da água foi classificada como de classe D- Má, 
sendo que apenas no ano 2005 se verifica uma qualidade de água E – Muito Má. 

O EIA refere ainda que através da análise de cartas da Reserva Ecológica Nacional (REN) aprovadas pela CCDR 
Norte, correspondentes aos concelhos abrangidos pelo corredor em estudo e através da análise da Carta de 
Zonas Inundáveis do PDM do concelho de Guimarães (em revisão), verificou-se a existência de duas Zonas de 
Cheia, intersectadas pela referida área. 

A2. Recursos Hídricos Subterrâneos 

Segundo o EIA, o projeto localiza-se na unidade hidrogeológica do Maciço Antigo, a qual é caracterizada pela 
existência de rochas cristalinas ou duras – rochas fraturadas ou fissuradas. Os níveis freáticos acompanham a 
topografia e são sensíveis às variações observadas na precipitação, efetuando-se o escoamento em direção às 
linhas de água onde se dá a descarga. 
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As emergências, poços e minas de pequena profundidade existentes nesta tipologia de rocha traduzem o 
aproveitamento das condições de favorabilidade hidrogeológica existentes perto da superfície do terreno, por 
via da alteração das rochas e do aumento da penetração provocada pela descompressão dos maciços rochosos. 

Em termos de qualidade das águas, é referido que as águas subterrâneas existentes nas formações graníticas e 
xistentas são bastantes vulneráveis a determinados tipos de contaminação, uma vez que a circulação se faz em 
grande parte em fissuras onde a velocidade de circulação pode ser elevada, sendo reduzido o poder de filtração 
do meio. Por outro lado, o facto de se tratar de zonas de armazenamento de águas subterrâneas, com escasso 
poder regulador, torna-as muito vulneráveis a outros contaminantes de origem antrópica, nomeadamente os 
que resultam de atividades agrícolas.  

É referido que o vale do rio Ave apresenta uma considerável área aluvionar, que constitui um importante 
depósito de água subterrânea. Na região onde se situa o corredor, os caudais captados nas formações 
metassedimentares do Paleozóico situam-se, geralmente, acima dos 2,5 l/s, correspondendo a Unidade de Vila 
Nune à formação metassedimentar da região com melhores condições de produtividade (Ferreira N. et al. 2000). 

No que respeita à existência de captações de água para abastecimento, no corredor e envolvente próxima, foram 
identificadas duas captações no concelho de Fafe, na freguesia de Arões (Santa Cristina), de acordo com as 
Cartas de Ordenamento e Condicionantes do PDM deste concelho, onde apenas os perímetros de proteção 
abrangem o corredor definido. Foram ainda identificados alguns reservatórios. 

 

5.7.2. Avaliação de impactes 

B1. Recursos Hídricos Superficiais 

Fase de construção 

Dadas as características do projeto em causa e a seleção de um corredor (em fase de do EGCA) que considerou a 
minimização dos impactes, prevê-se que os impactes sobre este fator ambiental sejam pouco significativos e que 
se restrinjam à fase de construção. 

Deste modo, no decorrer da fase de construção, as principais atividades geradoras de impactes nos recursos 
hídricos superficiais são: 

• Escavação e betonagem dos caboucos e escavação e terraplanagem inerentes à beneficiação dos acessos 
existentes e/ou à construção de novos acessos; 

• Depósito temporário de terras, embora localizado e reduzido ao curto espaço de tempo entre a abertura 
e recobrimento das fundações dos apoios; 

• Instalação, funcionamento e desmantelamento dos estaleiros; 

• Circulação de maquinaria e veículos pesados afetos à obra. 

Prevê-se que os impactes nos RH do ponto de vista qualitativo decorrentes da implantação do projeto, 
decorrentes das ações de escavação efetuadas nos locais das fundações dos apoios da linha, da escavação e 
terraplanagem dos acessos e do depósito temporário de terras, resultem na turvação das águas de escorrência, 
em particular nos atravessamentos dos cursos de água ou em áreas de relevo acidentado. Este impacte negativo 
é considerado provável, de magnitude reduzida, atendendo às pequenas dimensões das áreas de intervenção, 
temporário, reversível e pouco significativo.  

Salienta-se que de acordo com a Lei 54/2005 de 15 de novembro, que estabelece a titularidade dos recursos 
hídricos, não devem ser construídos apoios a menos de 10 metros de qualquer linha de água. Tendo por base o 
traçado da Linha em estudo, verifica-se que a localização mais próxima de linhas de água ocorre nos apoios 
AP31/49 e AP32/48, na freguesia de Santo Emilião, concelho de Póvoa de Lanhoso, que se encontram a cerca de 
10 metros de uma linha de água afluente do rio Ave. É referido que na projeção dos apoios se teve em 
consideração os locais que permitam o maior afastamento das linhas de água, de modo a evitar interferência 
com os leitos de cheia.  
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Em toda a extensão da linha, verifica-se a interferência dos apoios AP43/37 e AP42/38, no concelho de 
Guimarães, com áreas de infiltração máxima. Relativamente a zona definidas como sendo cabeceiras de linhas de 
água, verifica-se a interferência em 21 apoios. 

No que se refere às travessias aéreas de cursos de água não navegáveis, é referido que o Projeto teve em 
consideração a distância dos condutores aos cursos de água, nas condições de flecha máxima, mantendo, em 
relação ao mais alto nível das águas uma distância mínima, nos termos do artigo 93º do Decreto Regulamentar 
nº 1/92, de 18 de fevereiro.  

Por outro lado, da presença dos estaleiros e funcionamento da maquinaria poderão resultar derrames acidentais 
de óleos ou combustíveis, traduzindo-se na degradação da qualidade das massas de água. Correspondem, assim, 
a um impacte negativo, direto, pouco provável, podendo atingir significado e magnitude moderada a elevada em 
função das quantidades envolvidas e da distância à rede hidrográfica. 

Fase de exploração 

A exploração de uma linha de alta tensão não produz quaisquer efluentes, não potenciando assim quaisquer 
impactes nos recursos hídricos.  

Não se prevê também qualquer interferência com o normal escoamento das linhas de água, durante a 
exploração da Linha, tendo em conta o afastamento assegurado dos apoios da Linha às linhas de água e 
respetivos leitos de cheia. 

 

B2. Recursos Hídricos Subterrâneos 

Fase de construção 

O EIA refere que durante o transporte e manuseamento de óleos e combustíveis poderão ocorrer derrames 
acidentais, que originarão impactes negativos na qualidade das águas subterrâneas. Estes impactes serão 
negativos, pouco prováveis, podendo ser significativos se ocorrerem derrames de volumes significativos. 

Fase de exploração 

É referido que a impermeabilização do terreno ocorre apenas nas zonas associadas aos apoios, não 
determinando uma redução significativa da área de recarga do sistema hidrogeológico.  

Deste modo, não se preveem quaisquer impactes nesta matéria. 

 

Impactes cumulativos – recursos hídricos e domínio hídrico 

Em termos de impactes cumulativos gerados ou induzidos pelo projeto em análise na fase de construção, para a 
componente recursos hídricos e domínio hídrico, é referida a afetação da qualidade da água e alteração do 
regime hidrológico das massas de água que ocorrem no corredor em estudo. 

Cumulativamente a estes impactes, o estudo e aditamento de novembro 2013 associam outros impactes 
decorrentes da construção da linha Terras Altas de Fafe-Riba de Ave, da Subestação de Fafe e o cruzamento de 
outras linhas da Rede Nacional de Transporte de Eletricidade existentes, nomeadamente na zona envolvente do 
rio Ave, caso ocorra simultaneamente à construção do projeto. 

Estes impactes cumulativos estarão relacionados com o aumento da concentração de sólidos suspensos totais 
(SST), contribuindo para a turvação da água e o acréscimo do transporte sólido, com origem nas atividades de 
construção dos apoios das linhas. Este impacte cumulativo é considerado negativo, direto, de magnitude e 
significância reduzidas/moderadas, com maior significado a partir do apoio AP51/29 da Linha em estudo (a partir 
do qual esta Linha seguirá paralela com a abertura da Linha Terras Altas de Fafe para a Subestação de Fafe) 
certo, temporário e reversível. 

Para a fase de exploração, os impactes previstos estão associados, principalmente, à probabilidade de ocorrência 
de derrames acidentais de óleos, uma vez que os transformadores utilizados contêm quantidades significativas 
de óleos, pelo que em caso de acidente, o seu derrame poderá causar impactes ao nível da qualidade da água. 
No entanto, é referido que este tipo de ocorrência apenas terá lugar em caso de avaria grave e pouco provável 
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num transformador, uma vez que o transformador trifásico previsto será fixo em maciço individual e dotado de 
um sistema de recolha periférica de óleo proveniente de eventuais derrames.  

Deste modo, não foram considerados impactes cumulativos na fase de exploração. 

 

5.8. Património 

5.8.1. Situação de Referência 

Para a caracterização da situação definiu-se como área de estudo (AE) o corredor da linha em estudo. A área de 
incidência do Projeto corresponde “ ao conjunto territorial formado pelas parcelas de terreno onde serão 
implantados os apoios, assim como uma envolvente de 200 m”. No entanto, na fase de pesquisa bibliográfica 
considerou-se uma zona envolvente até 2 km, definidos em torno dos limites externos da área de incidência do 
Projeto, com objetivo de contextualizar e caracterizar a área de estudo.  

Foi definida a área de incidência direta (AID), que consiste na área específica de implantação dos apoios, e a área 
de incidência indireta (AII), a restante área de estudo do Projeto. Para a identificação e caracterização dos 
elementos patrimoniais o EIA subdividiu-os em três categorias distintas: património arquitetónico, etnográfico e 
arqueológico.  

Procedeu-se numa primeira fase à pesquisa bibliográfica e documental e à análise toponímica tendo-se 
identificado 80 ocorrências patrimoniais, das quais 45 são de natureza arqueológica, 34 de cariz arquitetónico e 
uma de cariz etnográfico. Destas, 16 ocorrências localizam-se no corredor em estudo.  

Posteriormente, procedeu-se ao trabalho de campo através da prospeção arqueológica da área de incidência e 
relocalização das ocorrências patrimoniais inéditas e das já identificadas documentalmente. Em resultado do 
trabalho de campo foram relocalizadas todas as ocorrências, com exceção das ocorrências nº 81 (Mamoa 1 de 
Souto Novo) e nº 82 (Mamoa 2 de Souto Novo), e foram detetadas três ocorrências nova (nº79, Cruzeiro; nº 79, 
Capela de São Martinho e nº 80, Regedoura). 

Segundo o EIA, grande parte da área prospetada apresenta uma ocupação do solo onde predomina denso 
coberto arbustivo e florestal, essencialmente eucaliptos, o que impediu a correta observação do solo, o acesso 
aos locais de implantação dos apoios e dificultou a  progressão no terreno.  

É apresentado um enquadramento dos concelhos abrangidos pelo projeto que realça a sua riqueza patrimonial, e 
que revela indícios de ocupação humana desde a Pré-História, materializada nas diversas estruturas funerárias 
referenciadas, conhecidas como “mamoas”. Regista-se também a presença de povoados fortificados, integráveis 
na Idade do Ferro e no período da romanização. 

Ao nível do património arqueológico destaca-se a existência no setor SE do corredor de diversos túmulos que 
constituem o conjunto do Monte de S. Jorge, para os quais existe uma proposta de delimitação de Zona Non 

Aedificandi no âmbito de revisão do PDM do concelho de Fafe. Esta não se encontra aprovada, nem existem 
estudos de caracterização para além dos trabalhos efetuados em 2003, sendo não obstante uma área com 
grande interesse arqueológico. São referenciados no EIA as seguintes mamoas: Mamoa 6 do Monte de São Jorge 
(nº 69); Mamoa 8 do Monte de S. Jorge (nº 70); Mamoa 7 do Monte de S. Jorge (nº 71); Mamoa 9 do Monte de S. 
Jorge (nº 72); Mamoa 10 do Monte de S. Jorge (nº 73); Mamoa 12 do Monte de São Jorge (nº 74) e Mamoa 11 do 
Monte da S. Jorge (nº 75). No EIA é proposto uma “área de salvaguarda” destas ocorrências de 50 metros em seu 
redor. 

Durante o trabalho de campo efetuado no âmbito do EIA constatou-se que a área de implantação deste conjunto 
megalítico foi afetada pelo plantio de eucaliptos sendo por esse motivo difícil a observação do solo e a 
identificação de alguns dos monumentos (nº 73, Mamoa 10 do Monte de S. Jorge; nº 75 Mamoa 11 do Monte de 
S. Jorge) 

O mesmo aconteceu relativamente a outras ocorrências arqueológicas, cujas localizações foram visitadas e se 
procedeu à prospeção da sua envolvente sem que se tenham registado vestígios arqueológicos à superfície que 
corroborassem a realidade referida nas fontes (nº 60, Penícias; nº 61, Castro; nº 76, Abrigo). Também nestes 
casos a prospeção foi dificultada pela densa vegetação, colocando-se a possibilidade da afetação parcial ou 
mesmo destruição de algumas das ocorrências identificadas devido à intervenção humana. 
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Refira-se que na envolvente da ocorrência nº 61 (Castro) foram identificados vários muros de pedra seca, de 
cronologia contemporânea. Estes constituem elementos caracterizadores de uma paisagem e arquitetura rural 
que possuem valor patrimonial a nível etnográfico, e que importa preservar. 

Relativamente ao património classificado salienta-se a ocorrência nº 83 – Villa Beatriz, incluindo a casa e jardins, 
classificada como Monumento de Interesse Público (MIP), que corresponde a um palacete oitocentista, 
integrado na Quinta do mesmo nome, junto ao rio Ave. Foi construído em finais do século XIX, e concluído em 
1906, por Francisco Antunes Guimarães, oriundo de uma das famílias mais abastadas da vila. O imóvel 
representa uma típica "casa de brasileiro", e é composta por um corpo quadrangular de dois pisos com 
mansardas, e quatro torres ameadas de três pisos incorporadas nos ângulos, elemento habitualmente presente 
nas casas "de brasileiro". Os jardins, que neste tipo de habitações incluíam geralmente plantas tropicais 
importadas, exibem também muita estatuária, e integram uma mata e uma grande piscina em granito da região. 
A zona especial de proteção (ZEP) embora se insira parcialmente na área de estudo, não é afetada pelo traçado 
da linha, localizando-se o imóvel a cerca de 550 m do AP33/47. 

Nenhuma ocorrência patrimonial se localiza na área de incidência direta do Projeto (locais de implantação dos 
apoios). No entanto, verifica-se que a ocorrência nº 72 (Mamoa 9 de S. Jorge) se encontra a 38 m da área do 
apoio 77/3 e a ocorrência nº 80 (Regedoura) localiza-se a 50 m do apoio 79/1. As restantes ocorrências 
localizam-se a distâncias superiores a 50 m da área de incidência direta do projeto. 

 

5.8.2.  Avaliação de Impactes 

Relativamente à avaliação de impactes o EIA refere que a fase de construção é a mais lesiva para o património 
uma vez que se irão desenvolver diversas ações “potencialmente geradoras de impactes genericamente 
negativos, definitivos e irreversíveis”. 

As ações no subsolo como sendo a abertura dos acessos, a abertura dos caboucos e estabelecimento da faixa de 
proteção de 45 m, bem como a instalação de estaleiros, que implicam a desmatação e a movimentação de terras 
são passíveis de gerar impactes negativos sobre as ocorrências patrimoniais. Também a circulação de viaturas 
necessárias à construção dos apoios e restantes atividades poderão resultar em impactes diretos e negativos, 
caso não sejam implementadas as medidas de minimização preconizadas neste parecer, sobretudo a sinalização 
de todas as ocorrências a menos de 100 metros da obra e de todos os acessos por ela utilizados. 

Importa salientar que, tal como foi anteriormente referido, grande parte das áreas que foram alvo de prospeção, 
apresentavam visibilidade reduzida encontrando-se também algumas zonas vedadas, não permitindo, por essa 
razão, uma exata caracterização em termos arqueológicos, com consequentes implicações ao nível da avaliação 
de impactes.  

Não foram identificados no EIA impactes diretos sobre as ocorrências patrimoniais identificadas, já que os apoios 
da linha não coincidem com as mesmas. No entanto, verifica-se a proximidade de algumas ocorrências 
patrimoniais face aos apoios pelo que se prevê a ocorrência de impactes negativos significativos, como é ocaso 
da ocorrência nº 72 (Mamoa 9 do Monte de S. Jorge) e nº 80 (Regedoura).  

São também identificados impactes negativos sobre ocorrências patrimoniais situadas próximo de caminhos que 
poderão servir como vias de acesso à obra. É o caso das ocorrências nº 69 (Mamoa 6 do Monte de S. Jorge), a 
cerca de 78 m do AP77/3, nº 71 (Mamoa 7 do Monte de S. Jorge), a cerca de 78 m do AP77/3, e nº 72 (Mamoa 9 
do Monte de S. Jorge), a cerca de 38 m do AP77/3, próximas de um caminho que poderá servir de acesso ao 
referido apoio durante a fase de construção. A ocorrência nº 80 (Regedoura), a cerca de 50 m do AP79/1, 
encontra-se junto a uma caminho que já danificou a mamoa e que poderá também vir a ser utilizado. 

O EIA considera os impactes sobre as ocorrências nº 69, 71 e 80 como “pouco significativos” e com pouca 
probabilidade de ocorrerem, propondo-se uma área de salvaguarda de 50 m em seu redor. No entanto, caso se 
verifique a utilização na fase de construção do caminho de acesso ao apoio esta área poderá ser insuficiente 
tanto mais que se desconhecem no estado atual do conhecimento os limites dos monumentos, sendo que a 
afetação das ocorrências consubstancia um impacte negativo direto significativo. 

Saliente-se que tendo em conta o reconhecido potencial arqueológico da área de implantação do projeto e as 
condicionantes ao trabalho de campo anteriormente referidas, não é de excluir durante os trabalhos de 
desmatação e movimentações do solo, associados à execução das fundações dos apoios, à abertura de 
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respetivos caminhos até aos mesmos, a possível afetação de ocorrências que não foram relocalizadas nesta fase 
da avaliação durante o trabalho de campo, ou de outras desconhecidas até ao momento. 

Na fase de exploração os impactes das linhas decorrem da intrusão visual que a sua presença permanente 
introduz no território, sendo tanto mais gravosos quanto mais visíveis se apresentarem as linhas e os apoios face 
às ocorrências patrimoniais. O EIA remete para esta fase os designados impactes indiretos visuais sobre as 
ocorrências identificando a sua existência relativamente às ocorrências nº14, nº 77 e nº 71, onde os apoios são 
visíveis.  

Para além destas, destaca-se a ocorrência nº 83 (Villa Beatriz), imóvel classificado e localizado numa área muito 
aberta, tendo assim visibilidade para a linha. 

 

5.9. Paisagem 

5.9.1. Situação de referência 

Análise estrutural e funcional da paisagem 

A Paisagem compreende uma componente estrutural e funcional, sendo esta avaliada pela identificação e 
caracterização das Unidades Homogéneas que a compõem. Em termos paisagísticos, e de acordo com o Estudo 
“Contributos para a Identificação e Caracterização da Paisagem em Portugal Continental” de Cancela d'Abreu 
(2004), a área de estudo insere-se na grande unidade de paisagem do “Minho Interior”, mais precisamente na 
Unidade 11 “Minho Interior”. 

Esta unidade corresponde à paisagem minhota de carácter rural, com uma faceta urbana cada vez mais marcante 
devido à proximidade de centros urbanos (Guimarães, Fafe e Felgueiras). 

O relevo é constituído por uma sucessão de colinas com encostas de declive mais ou menos acentuado e vales 
com formas e dimensões diversas. Os pontos de cota mais elevada, na área em análise, ocorrem junto aos 
vértices geodésicos de Penedo da Bandeira (534 m), Pedra Fina (506 m), Santa Marinha (601 m), Lustoso (583 m), 
Pedras Alvas (507 m), Santo Antoninho (526 m), Penha (613 m), Sabagudo (542 m) e Freiras (423 m). As áreas 
mais baixas correspondem aos vales do rio Ave, da ribeira da Aveleira (Selho ou Quintães) e seus afluentes, e dos 
rios Vizela e Ferro. 

As encostas são geralmente ocupadas por floresta, por vezes com matos, sendo as restantes áreas, de menor 
expressão, dominadas por usos agrícolas intensivos e bastante diversos. Nota-se uma presença crescente de 
construção dispersa, nomeadamente de habitações, unidades industriais e equipamentos, em parte resultante 
da proximidade aos referidos centro urbanos. Como resultado, os aglomerados populacionais são dispersos e 
sem qualidade cénica, sem qualquer tipo de integração na paisagem, constituindo conjuntos heterogéneos. 

Complementarmente surgem os canais viários como linhas estruturantes de grande importância na capacidade 
de indução de transformações significativas, especialmente no estabelecimento de núcleos urbanos, 
designadamente a Auto-Estrada A7, o Itinerário Complementar IC5, e as Estradas Municipais EM583, EM207-4, 
EM309, EM206, EM607 e EM1788, atravessadas pelo traçado da linha elétrica, no sentido N-S. 

No EIA definem-se, dentro desta unidade, 3 tipologias de paisagem, que resultam nas seguintes subunidades: 

Zonas de vale: constituem corredores que atravessam a matriz da paisagem, com encostas de declive por vezes 
acentuado, ocupados por matos e povoamentos florestais, e várzeas aplanadas, com áreas agrícolas cortadas 
pela vegetação ripícola. Estão associados a um padrão de pequena propriedade, na qual ocorre uma associação 
sistemática entre espaço produtivo e espaço de habitação. Verifica-se o predomínio de culturas de regadio, 
pomares e vinhas. 

Vale do rio Ave: o rio Ave, com cerca de 100 km de extensão, nasce no cimo da Serra da Cabreira, na sua 
vertente NW, a cerca de 1260 m de altitude, e desagua em Vila do Conde, gerando uma bacia hidrográfica 
extensa, cujas características cénicas variam. Na área de estudo constitui um vale largo, de margens aplanadas. 

Vale da ribeira da Aveleira: apenas uma pequena área desta unidade está incluída na área em análise, 
correspondendo ao seu troço superior. Esta ribeira é um afluente do rio Ave. 

Vales dos rios Vizela e Ferro: na área da linha em análise, estes vales são bastante encaixados, alargando a partir 
da zona de convergência dos mesmos. 
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Encostas: são zonas de declive acentuado, com encostas declivosas e pedregosas predominantemente ocupadas 
por povoamentos florestais, sobretudo eucaliptal e pinhal, por alguns bosquetes de carvalho-cerquinho e por 
matos. Esta subunidade é dominante nesta paisagem. É sobretudo aqui que se desenvolve o projeto em análise. 

Cumeadas: esta subunidade é constituída por zonas aplanadas de cotas elevadas e caracteriza-se pela presença 
de afloramentos rochosos e de matos baixos. É notável pela possibilidade de visualização das áreas envolventes 
para praticamente todas as direções e até grandes distâncias. Salientam-se como pontos de maior elevação e 
fácil acesso – constituindo locais preferenciais de observação - os cumes dos vértices geodésicos de Santa 
Marinha, Santo Antoninho, Penha e S. Sabagudo.  

Análise visual da Paisagem 

A Paisagem compreende também uma componente cénica, caracterizada com base em três parâmetros: 
Qualidade Visual, Absorção Visual e Sensibilidade V isual. No que respeita a esta análise, o EIA define a área de 
estudo da seguinte forma:  

A Qualidade Visual da Paisagem é maioritariamente média, com áreas consideráveis de baixa qualidade, mas 
também com algumas manchas de elevada qualidade cénica. Estas últimas localizam-se fundamentalmente nos 
vales encaixados dos rios Vizela e Ferro, nos cabeços de Santo Antonino, Pedras Alvas e Pedra Fina e na Várzea 
do rio Ave. 

A Capacidade de Absorção é variável ao longo da área estudada, predominantemente baixa a média pela elevada 
dispersão de observadores, aumentando um pouco nos vales encaixados. 

No que se refere à Sensibilidade Visual da área de estudo, esta apresenta-se globalmente média a baixa, sendo 
superior nas áreas de maior qualidade visual e exposição cénica, sobretudo nos vales mais abertos e nos 
cabeços. 

 

5.9.2. Avaliação de impactes 

A implantação de uma LMAT induz necessariamente a ocorrência de impactes negativos na Paisagem. Os 
impactes da implantação da linha na paisagem decorrem sobretudo e em primeira instância da intrusão visual 
que a instalação e a presença dos apoios e dos cabos introduzirá no território atravessado, reforçada nas 
extensões onde se regista a presença da balizagem. 

Os troços que corresponderão a áreas de maior sensibilidade visual são os que se localizam entre os apoios: 

 31/ 49 e 33/47 

 42/38 e 44/36 

 47/33 e 48/38 – Vale de S. Torcato 

 55/25 e 59/21 

 63/17 e 66/14 

Os impactes identificados são os seguintes:  

Fase de construção 

Durante esta fase ocorrerão impactes negativos de carácter temporário, cuja magnitude de ocorrência depende 
da intensidade da ação, bem como da exposição cénica da área de intervenção. Assim, os impactes identificados 
são os seguintes: 

• Desorganização espacial e funcional da paisagem devido a circulação de máquinas pesadas; deposição 
de materiais e aumento de poeiras no ar. Impacte negativo, temporário, reversível, de magnitude 
reduzida e significância baixa, pontualmente mais elevada. 

• Desmatação em áreas de abertura de novos caminhos, zona de implantação e envolvente dos apoios 
(para possibilitar a movimentação de maquinaria). Impacte negativo, permanente, parcialmente 
reversível, de reduzida magnitude e pouco significativo. 

• Alterações do relevo na zona de implantação dos apoios e, eventualmente, em áreas de abertura de 
novos caminhos. Impacte negativo, permanente, irreversível, de reduzida magnitude e pouco 
significativo.  
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• Instalação dos estaleiros e parques de materiais: não se conhece a localização dos estaleiros, pelo que 
não é possível avaliar este impacte com rigor. Impacte negativo, temporário, reversível, de magnitude 
reduzida e pouco significativo. 

Fase de exploração 

Durante esta fase, os impactes da linha decorrem fundamentalmente da intrusão visual que a presença da infra-
estrutura introduz no território. Serão tanto mais gravosos quanto mais visíveis se apresentarem a linha e os 
apoios, constituindo-se os troços mais próximos de povoações e vias de circulação aqueles que induzirão um 
impacte mais elevado. O EIA, completado por posterior aditamento, sintetiza estes impactes do seguinte modo: 

• Presença dos apoios e linha: a linha será visível em todo o seu traçado, uma vez que a maioria dos 
apoios se localiza em zonas de reduzida absorção visual, permitindo uma fácil visualização das novas 
estruturas em diversos locais da área envolvente. Assim, os impactes na paisagem decorrentes da 
presença desta infraestrutura serão negativos, certos, permanentes, irreversíveis, de magnitude e 
significância variáveis, função da qualidade cénica do local e a sua exposição a potenciais observadores, 
sintetizadas no quadro abaixo (a negrito os lugares que distam menos de 200 m de um apoio).  

Os apoios mais avistados são os apoios 36/44, 37/43, 39/41, 40/40, 45/35 a 51/29 e 63/17 a 68/12 
(avistados por 7 a 9 povoações).  

Saliente-se ainda que os impactes serão mais significativos nos vãos 46/34 a 48/33, 53/27 a 54/26 e 
61/19 a 68/12, por serem vãos a balizar.  

Das povoações e lugares com maior visibilidade para a Linha eléctrica, destacam-se as povoações de 
Gonça, Gominhães, Belos Aires, Fonte Seca, Laminhos, Mogege, Poveiras e Quinta da Corujeira. Pela sua 
maior sensibilidade destaca-se ainda a Vila Beatriz, que distará 540 m do apoio 32/48. 

 

Lugar Apoios avistados Distância ao apoio avistado mais próximo 

Armil 75, 76, 77, 78, 79 700 m do 78 

Arões (Santa cristina) 66 e 67 1680 m do 67 

Arões (São Romão)  68, 71, 76, 77, 78 e 79 2300 do 68 

Atães 43, 46, 47, 49, 50, 51 e 52 2000 do 52 

Belos Ares 55 ao 70 2000 m do 62 

Boavista -  

Borralheira 66 e 67 460 m do 66 

Bouça -  

Briteiros (Sto. Estevão) 36, 37, 38, 39, 40 e 41 2800 m do 36 

Calvos -  

Campainhas 48 ao 53 130 m do 51 

Campo 35, 36, 37 e 38 800 m do 35 

Castanheira -  

Cepães 71 e 73 1700 m do 71 

Chãos -  

Compostela -  

Corgo 44 e 45 118m do 44 

Devezinha 70 ao 73 e 76 ao 79 460 m do 79 

Donim 36, 37, 38, 39, 40, 41 e 42 1300 m do 35 
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Eidos 45 ao 54 150 m do 49 

Fareja 72 e 73 500 m do 73 

Fonte Seca 44 ao 53 400 m do 47 

Gominhães 54 ao 58 e 61 ao 66 2900 m do 54 

Gonça 48 ao 58 e 63 e 64 2000 m do 48 

Gondomar 31 1700 m do 31 

Infantas 65 ao 71 e 73 1530 m do 69 

Jugueiros 72 ao 75 1000 m do 74 

Laminhos 57 ao 72 2000 m do 63 

Louredo 31 ao 39 1400 m do 31 

Lourido (Fafe) -  

Lourido (Felgueiras) -  

Mesão frio -  

Mogege  39 ao 51 120 m do 47 

Monte  -  

Nogueira  -  

Outeiro 60 ao 69 1700 m do 67 

Passos -  

Pena  -  

Penha  65 ao 68 3000 m do 67 

Portela  -  

Poveiras 39 ao 51 145 m do 47 

Prelada  60 ao 64 125 m do 62 

Qt da Corujeira 64 ao 75 2000 m do 71 

Regedoura  74 ao 79 380 m do 79 

Raposeira  -  

Rendufe  46 2600 m do 46 

Sairrão 64 e 65 370 m do 64 

Santo Emilião 32 ao 40 370 m do 32 

Santo Emiliço 31 ao 36 140 m do 31 

São Cosme 54 e 55 330 m do 54 

São Roque -  

São Torcato  63 4000 m do 63 

Segade  51 130 m do 51 

Sernadinho  60 ao 64 125 m do 62 

Serzedo 75 e 76 2000 m do 75 

Sobredo 40 a 50 400 m do 47 

Sobreira -  
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Souto (Santa Maria) 37 ao 39 650 m do 37 

Souto (São Salvador)   37 e 38 1 500 m do 38 

Terço  55 e 56 208 m do 55 

Travassos -  

Vila Beatriz (Casa Nova)   32 e 33 550 m do 32 

Vilar  39 ao 47 304 m do 42 

Vila Seca 31 a 35 112 m do 32 

Vilela  34 e 36 3300 m do 34 

 

Impactes cumulativos 

Para além dos impactes identificados na análise anterior, considera-se como sendo geradores de impactes 
cumulativos a presença na área de outras infraestruturas com a mesma tipologia ou outra que contribua para a 
perda de qualidade visual da Paisagem. Na área de estudo desenvolvem-se outras linhas elétricas e alta tensão, 
nomeadamente na zona norte da mesma, sendo ainda de considerar a futura presença da subestação de Fafe e 
da Linha Terras Altas de Fafe-Riba de Ave. O impacte visual será agravado devido à presença dos apoios e dos 
cabos elétricos das várias linhas em simultâneo e das várias estruturas que compõem a subestação; 
consequentemente, prevê-se cumulativamente uma maior perda de qualidade visual da paisagem.  

 

6. Consulta Pública 

A Consulta Pública decorreu durante 23 dias úteis, de 12 de Dezembro de 2013 a 15 de Janeiro de 2014. 

No âmbito da Consulta Pública foram recebidas oito exposições com a seguinte proveniência: 

• Junta de Freguesia de Santo Emilião (ofício remetido pela Câmara Municipal de Póvoa de Lanhoso) 

A Junta de Freguesia de Santo Emilião manifesta a sua insatisfação pelo facto de se pretender instalar novos 
apoios e linhas elétricas, dado que a freguesia já é atravessada por várias linhas elétricas de alta tensão, as quais 
limitam a construção de edifícios novos e prejudicam os existentes, limitando assim a zona de construção da 
freguesia. 

A CA reconhece a elevada significância dos impactes decorrentes do desenvolvimento de diversas linhas, já 
existentes, na Freguesia de Santo Emilião. Refere-se apenas que a instalação da linha em avaliação contribuirá 
para a “remoção” (em 2016) de uma das linhas atualmente existentes (Linha Vila Nova –Riba de Ave). 

• União de Freguesias Souto S. Maria, Souto S. Salvador e Gondomar 

A União de Freguesias de Souto S. Maria, Souto S. Salvador e Gondomar, do concelho de Guimarães, chama a 
atenção para o fato do projeto não vir a condicionar o crescimento do Parque Industrial, nem o desenvolvimento 
destas freguesias. 

A CA verificou que a REN (em documento enviado à Câmara Municipal de Guimarães e anexo ao Parecer da 
Consulta Pública) esclareceu que “a sobrepassagem marginal da zona industrial não inviabiliza o 
desenvolvimento do parque industrial e a consequente construção dos pavilhões industriais …”. 

• ANA, Aeroportos de Portugal S.A. 

A ANA, Aeroportos de Portugal informa que a área onde se localiza o projeto em apreço não está abrangida por 
qualquer servidão aeronáutica civil, pelo que não se encontra sujeita às condicionantes a elas devidas. 

Refere que, conforme indicado no projeto, será efetuada a balizagem da linha de acordo com o determinado na 
Circular de Informação Aeronáutica n.º 10/03, de 06 de Maio, do Instituto Nacional de Aviação Civil (INAC), pelo 
que nada mais tem a acrescentar. 
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Esclarece que o projeto definitivo da linha deve ser submetido a apreciação da autoridade aeronáutica 
competente para confirmação/validação da balizagem aeronáutica proposta. 

• Estado Maior da Força Aérea 

O Gabinete do Chefe do Estado Maior da Força Aérea prevê a existência de condicionantes ao projeto, por 
potencial interceção do primeiro elipsoide de fresnel do feixe hertziano da ligação Santa Marta – Marão, 
considerando necessário que o proponente apresente o projeto técnico detalhado que assegure a inexistência de 
interferências no funcionamento dos sistemas de comunicações utilizados pela Força Aérea na zona. 

• ANACOM - Autoridade Nacional de Comunicações 

A ANACOM - Autoridade Nacional de Comunicações apurou a inexistência de condicionantes de natureza 
radioelétrica aplicável na área do referido corredor pelo que não coloca objeção à implementação do projeto. 

• Turismo de Portugal, I.P. 

O Turismo de Portugal I.P. não se opõe à implementação deste projeto, e informa que os impactes mais 
significativos manifestam-se em especial ao nível do descritor “paisagem” uma vez que a implementação da linha 
traduzir-se-á num elemento perturbador. 

Pela análise do projeto, verifica que não serão diretamente afetados empreendimentos turísticos classificados, 
nem recursos turísticos especialmente conhecidos, à exceção do Campo de Golfe de Rilhadas no limite sudoeste 
do concelho de Fafe, o qual se situa a menos de 1 km do traçado. 

Informa ainda que se encontram previstos três empreendimentos turísticos no concelho de Guimarães (o 
empreendimento mais a norte, junto ao lugar de S. Torcato situa-se a menos de 2 km do traçado da linha, e os 
dois empreendimentos mais a sul, junto do Paço de Vieira e Carreira, situam-se sensivelmente a 1 km do 
traçado). 

O Turismo de Portugal I.P. considera que avaliação deste projeto deve ter presente a proximidade de 
empreendimentos turísticos perspetivados no concelho de Guimarães e do campo de golfe em exploração no 
concelho de Fafe, prevendo medidas de minimização durante a fase de obra e, dentro do possível, medidas que 
de alguma forma minimizem os impactes no descritor paisagem, salvaguardando os interesses do sector turismo. 

Conclui que esta avaliação deve: 

− dar especial enfase ao campo de golfe de Rilhadas dado que a sua localização num vale que é envolvido a 
poente, sul e nascente pela linha de festo, onde, precisamente se pretende implantar a linha de alta 
tensão. 

− ter presente que os empreendimentos turísticos, no concelho de Guimarães, se localizam em zonas 
urbanas ou urbanizáveis e portanto já um pouco desnaturalizadas, não sendo tão impactante a presença 
da futura linha. 

 

O cidadão, Arlindo da Silva Guimarães, opõe-se à colocação de um apoio na sua propriedade, denominado 
“Campo de Saída”, justificando os eventuais prejuízos no futuro não apenas pela área a ocupar pelo apoio, mas 
também pelo acesso ao mesmo e pela interferência com a área do terreno destinado ao cultivo. Informa 
existirem já na mesma propriedade dois apoios da REN. 

Propõe a localização alternativa do referido apoio na sua propriedade designada “Leira Comprida - Quinta do 
Pombal” sugerindo que o mesmo seja colocado no iníc io da mesma junto ao caminho público e ribeiro. 

A CA considera que deve ser equacionada a alteração solicitada pelo referido cidadão, tendo contudo em 
atenção a não afetação da galeria ripícola. Importa ainda considerar que uma das linhas que se desenvolve 
atualmente na área (Linha Vila Nova – Riba de Ave) será desativada, devendo a área ocupada pelos respetivos 
apoios ser recuperada através de retirada das suas fundações, de forma a permitir a mobilização profunda do 
solo (80-100 cm), e a sua consequente recuperação e utilização agrícola sem limitações. 
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A Empresa Xaminho – Investimentos e Representações, SA, manifesta o seu desagrado face à implementação do 
apoio 31 (infraestrutura e acessos) num prédio rústico (freguesia de Santo Emilião, Póvoa de Lanhoso), por 
ocupar uma área de elevada aptidão agrícola pondo em causa o rendimento da referida propriedade. 

A CA reconhece a elevada significância dos impactes decorrentes do desenvolvimento de diversas linhas, na 
parte inicial do traçado, verificando-se que diversos apoios (já existentes) se localizam sobre áreas agrícolas. 
Assim, a CA considera que a localização do apoio 31 deve ser aferida tendo em consideração a minimização da 
afetação da exploração agrícola de referida propriedade, e das restantes áreas agrícolas. 

 

7. Pareceres Externos 

No âmbito da Consulta às Entidades Externas foram recebidos pareceres das seguintes Entidades. 

A Administração Regional de Saúde do Norte emite parecer favorável, condicionado à implementação das 
medidas de minimização constantes do EIA e Aditamento, destacando as relativas ao ambiente sonoro e 
qualidade do ar. Recomenda que seja efetuada a avaliação dos campos eletromagnéticos nos locais de acesso 
das populações, de acordo com o preconizado no “Relatório do Grupo de trabalho Interministerial relativo à 
Exposição da População aos Campos Eletromagnéticos”. 

 

Sobre esta exposição importa considerar que a Portaria n.º 1421/2004, de 23 de novembro, que define o 
quadro de restrições básicas e de níveis de referência relativos à exposição do público em geral aos campos 
eletromagnéticos, resulta já do referido relatório. 

De acordo com os cálculos apresentados no Projeto, serão cumpridas as imposições legais relativas aos valores 
limite de exposição do público a campos elétricos e magnéticos (valores máximos são de 5 kV/m e 100 μT para 
o campo elétrico e magnético, respetivamente), definidos na referida Portaria. 

Importa considerar que poderão ser solicitadas à REN medições dos referidos valores. 

 

A Autoridade Nacional de Proteção Civil (ANPC) informa que não constata impactes sobre as servidões e 
infraestruturas que lhe são afetas. 

No entanto, atenta à tipologia do projeto e à sua localização apresenta as seguintes medidas de minimização: 

• Alertar as entidades envolvidas na prevenção e combate aos incêndios florestais, nomeadamente os 
corpos de bombeiros da zona afetada, os Serviços Municipais de Proteção Civil e os Gabinetes Técnicos 
Florestais dos concelhos de Póvoa do Lanhoso, Guimarães, Fafe e Felgueiras, bem como o ICNF. 

• Todas as alterações nas acessibilidades ou perda de mobilidade decorrentes da instalação de estaleiros 
devem ser atempadamente comunicadas aos agentes de proteção civil locais, para que assegurem a 
manutenção do acesso direto às povoações mais próximas  

• Evitar situações que coloquem em perigo agricultores que utilizem os caminhos de acesso às obras para 
aceder às suas propriedades. 

• Assegurar às entidades utilizadoras do espaço aéreo na zona evolvente, a devida informação sobre a 
construção da linha. 

• Cumprir as normas legais vigentes em relação à balizagem aeronáutica do projeto no sentido de ser 
facilmente referenciável pelos meios aéreos. 

• Garantir o afastamento da linha aos pontos de água de 1ª ordem utilizados no combate a incêndios 
florestais. Para estes pontos recomenda que até aos 500 metros se mantenha o declive de 3% 
estabelecido pela Portaria nº 133/2007, de 26 de Janeiro, para aumento do gabarito de segurança. Alerta 
para a necessidade de cumprir as recomendações emanadas da CIA nº 10/03, de 6 de Maio, do INAC, e de 
ser consultada a Comissão Municipal de Defesa da Floresta contra Incêndios caso as referidas 
recomendações não sejam cumpridas, e no caso das infraestruturas do projeto se localizarem a menos de 
250 metros dos pontos de água. 
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• Em caso de inutilização de um ponto de água, deve ser construído um outro (em substituição do ponto 
inutilizado). 

• Assegurar, na manobra de viaturas e manuseamento de equipamentos, todas as medidas de segurança de 
forma a prevenir a origem de focos de incêndio. 

• Proceder à remoção de todos os despojos das ações de desmatação, corte ou decote de árvores e 
decapagem, bem como de todos os materiais sobrantes de estaleiros, de forma a prevenir a deflagração 
de incêndios.  

• Garantir que o movimento de terras não comprometa a livre circulação de águas. 

Para a Fase de exploração  

• Informar os Serviços Municipais de Proteção Civil e os Gabinetes Técnicos Florestais dos concelhos 
abrangidos da entrada em funcionamento do projeto, de modo a permitir a eventual atualização do Plano 
Municipal de Emergência de Proteção civil e do Plano Municipal de Defesa da Floresta contra Incêndios.  

•  Assegurar a limpeza anual do material combustível, de forma a garantir a existência de uma faixa de 
segurança sob a linha. 

A Câmara Municipal de Felgueiras emite parecer favorável tendo por base o facto do projeto reforçar as redes 
elétricas que garantam a alimentação aos consumos nos concelhos de Guimarães, Fafe, Vizela e Felgueiras nas 
adequadas condições de qualidade e continuidade de serviço, e o facto do traçado da linha e respetivos apoios 
não afetarem o território municipal. 

A Câmara Municipal de Guimarães observa que as suas propostas apresentadas em anteriores fases não foram 
contempladas. De acordo com pareceres técnicos que terá anteriormente emitido, e considerando que o Estudo 
reconhece como fatores ambientais muito importantes a paisagem e o ordenamento do território, salienta duas 
situações: 

• Vale Norte de S. Torcato – considera que este vale resume em si um importante valor natural e 
paisagístico do concelho, amplamente reconhecido, pelo que deverão ser envidados todos os esforços no 
sentido de respeitar a estabilidade visual do vale, evitando o cruzamento da linha no seu ponto mais 
atraente e expressivo; apresenta proposta de alteração. 

• Ciclovia Guimarães Fafe – considera pertinente que o traçado da linha não interfira com o percurso da 
ciclovia Guimarães/Fafe, dado tratar-se da mais importante e concorrida ciclovia do concelho, pelo que 
apresenta uma alternativa que considera menos percetível. 

A CA considera que deve ser equacionado: 

• o deslocamento da linha, aproximadamente, entre os apoios 45/35 e 51/29, de forma a minimizar a 
afetação do vale de São Torcato, ponderando o parecer apresentado pela Câmara Municipal de 
Guimarães, sem contudo induzir impactes sobre a ocorrência patrimonial nº 61 (Castro). 

• o deslocamento da linha, aproximadamente, entre os apoios 68/12 e 69/11, de forma a evitar a afetação 
cénica da ciclovia Guimarães/Fafe existente, ponderando o parecer apresentado pela Câmara Municipal 
de Guimarães, sem contudo induzir impactes sobre as ocorrências nº 81 e nº 82 - Mamoas. 

 

A Direção Geral de Energia e Geologia verificou não haver sobreposição da área do estudo com áreas afetas a 
recursos geológicos, com direitos concedidos ou requeridos, pelo que não “vê inconveniente” na implementação 
de projeto. 

No que respeita a outras infraestruturas elétricas considera que deve proceder-se à consulta dos concessionários 
das redes de transporte e de distribuição de energia elétrica. 

 

A Direção Regional de Agricultura e Pescas do Norte ADRAPN considera que o impacte paisagístico e a 
proximidade a aglomerados populacionais rurais determina situações que levantam preocupação pelo bem-estar 
das populações agrícolas rurais e pela sua qualidade de vida, destacando um conjunto de situações. 
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 Áreas agrícolas e aglomerados populacionais rurais mais afetados 

A proximidade de habitações e aglomerados a um, ou mesmo mais do que um apoio da linha, a proximidade e 
visibilidade de, em alguns casos, vários apoios e linhas elétricas simultaneamente, estão claramente associadas 
no estudo a impactos negativos significativos. Destaca as situações seguintes:  

Freguesia de Santo Emilião, Povoa de Lanhoso (apoios AP31/49, AP32/48, AP33/47)   

É identificada como uma área particularmente sensível do ponto de vista paisagístico, integrando o vale do rio 
Ave, com vasta ocupação de terrenos agrícolas, em solos com elevada aptidão para estes usos e, 
simultaneamente, em solo pertencentes à RAN. Esta zona é já atravessada por várias linhas elétricas de alta 
tensão. 

Freguesia de São Torcato (próximo de Sobreda e Fonte Seca), Guimarães (apoios AP44/36, AP 47/33, AP48/32) 

O impacte visual é identificado como um impacte visual negativo significativo. A DRAPN salienta que se trata de 
uma zona de vale, com grande sensibilidade paisagística, e relativamente pouco intervencionada, com 
características que o colocam como um dos elementos rurais de grande qualidade do concelho de Guimarães, 
uma vez que mantêm a imagem ancestral da ruralidade minhota.  

Freguesia de Rendufe, no concelho de Guimarães (apoio AP54/26 e AP55/25) 

O apoio AP55/25 localiza-se em solos pertencentes à RAN e, simultaneamente, de elevada aptidão agrícola. É 
uma zona pouco intervencionada, de média e elevada qualidade visual. 

Os apoios estão localizados em encosta e a linha sobre o vale, sendo todos muito visíveis pelas povoações em 
redor. O impacte visual é negativo e significativo. 

Impactes sobre populações e paisagem  

A DRAPN considera que as populações associam sempre impactos negativos significativos à instalação de apoios 
e linhas de alta tensão na proximidade das habitações ou explorações agrícolas, e que ainda que os efeitos 
negativos (ruído, interferências em comunicações, radiações eletromagnéticas) possam ser defendidos como não 
existentes ou não significativos, com base em critérios científicos e técnicos detalhados, a perceção das 
populações em relação a estes equipamentos é sempre negativa. 

A DRAPN destaca que a degradação do fator paisagem tem impacto negativo direto e imediato sobre a qualidade 
de vida dos habitantes, e também de forma indireta, a longo prazo, mas não menos importante, sobre o 
potencial desenvolvimento turístico das regiões rurais. 

Em relação ao conteúdo do estudo, a DRAPN considera que os impactos sobre os aglomerados, parecem não ter 
sido avaliados e ponderados em função da sua dimensão populacional e da localização de equipamentos so ciais 
(escolas, unidades de saúde, lares de terceira idade, etc). 

Medidas minimizadoras e alteração do traçado da linha 

Em zonas habitacionais em que a instalação dos apoios e a passagem da linha determinem impactos negativos 
significativos potenciais para as populações rurais e para a paisagem, a DRAPN conclui que apenas deve ser 
admitida a execução do projeto, caso seja inviável tecnicamente outra opção, considerando que as situações 
descritas são demasiado pertinentes para se poder admitir a sua aprovação, sem serem consideradas alterações 
ao traçado da linha, ou demonstrada a sua impossibi lidade técnica. 

Em relação às habitações e aglomerados que inevitavelmente são sobrepassadas ou estão próximas da linha ou 
dos apoios, sugerem um acompanhamento a nível local, que possibilite aos residentes, de forma participativa, 
colocarem questões e receberem informação adequada que transmita conforto e segurança. Consideram ainda 
que devem ser implementadas, pelo dono da obra, medidas compensatórias que permitam incremento 
significativo da sua qualidade de vida em outras vertentes (construção, manutenção, e exploração de 
infraestruturas, acessos, valências sociais, etc). 
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Medidas de minimização na implantação de apoios em solos com elevada aptidão agrícola e áreas de 
RAN 

A DRAPN considera que devem ser escrupulosamente cumpridas as seguintes medidas de minimização, quer 
estejam em causa solos com elevada aptidão agrícola e /ou solos em RAN:  

• na abertura das fundações para a construção dos maciços dos apoios, deve ser reservada a camada 
superficial de solo, para posterior cobertura, para preservação destes solos;  

• onde ocorra a compactação dos solos para serventia das obras, deve proceder-se à sua descompactação 
através de lavra adequada para facilitar a regeneração dos solos e da vegetação;  

• as terras excedentes provenientes das camadas inferiores não deverão ser espalhadas sobre os solos. 

 

A Direção Regional da Economia do Norte informa que não consta dos seus registos o licenciamento de 
nenhuma pedreira no local do traçado da linha, considerando que devem contudo ser salvaguardadas as zonas 
de defesa previstas na legislação em vigor relativas às diversas pedreiras existentes nas proximidades. Informa 
ainda que o licenciamento de pedreiras, da classe 3 e 4 é efetuado pelas Câmaras Municipais, desconhecendo 
assim aquela entidade se existem processos em curso. 

 

A EDP- Gestão de Produção, S.A. informa que o traçado da linha não apresenta qualquer interferência com 
qualquer projeto, em curso ou previsto por aquela Entidade. 

 

8. Conclusão 

O Projeto da “Abertura da Linha Caniçada – Riba de Ave 2/Guimarães, a 150 kV, para a subestação de Fafe”, 
compreende a construção de um novo troço de linha dupla com cerca de 18,4 km e 49 apoios, entre a linha já 
existente e a subestação de Fafe (em fase de construção). 

O Projeto decorre da necessidade de reforço das redes elétricas de Muito Alta Tensão (MAT) e Alta Tensão (AT), 
de forma a garantir a alimentação aos consumos dos concelhos de Guimarães, Fafe, Vizela e Felgueiras, nas 
adequadas condições de qualidade e continuidade de serviço. Assim, a nova Subestação a 150/60 kV de Fafe, 
será alimentada inicialmente a partir da abertura da Linha Caniçada-Riba d’Ave/Guimarães e posteriormente 
reforçada através da abertura da Linha Terras Altas de Fafe-Riba d’Ave. 

Consequentemente, a Linha em avaliação articula-se com os seguintes projetos: 

• Subestação de Fafe, atualmente em construção (DIA favorável condicionada de 31.12.2013); 

• Linha Terras Altas de Fafe-Riba de Ave (ainda não apresentado para AIA). 

O facto dos três projetos serem apresentados para AIA em procedimentos distintos, e em fase de Projeto de 
Execução, limita o pleno objetivo do procedimento de AIA, não permitindo, nomeadamente, avaliar com o nível 
desejável os impactes cumulativos inerentes aos três projetos. Sobre este aspeto, importa destacar que a Linha 
Terras Altas de Fafe-Riba de Ave pode vir a ser paralela ao traçado agora em avaliação, em cerca de 50% da sua 
extensão. 

O Projeto em avaliação contribuirá para: 

• dotar esta zona da Rede Nacional de Transporte (RNT) de uma estrutura de alimentação cumprindo com 
os Padrões de Segurança; 

• um reforço substancial da garantia e qualidade de serviço no abastecimento elétrico à rede de 
distribuição nesta região. 

 

Da apreciação desenvolvida conclui-se que os principais impactes positivos do projeto ocorrerão na fase de 
exploração, ao nível socioeconómico local e regional, e são inerentes ao cumprimento dos objetivos do projeto. 
Encontram-se assim fundamentalmente associados ao reforço da estrutura da RNT, e inerente reforço 
substancial da garantia e qualidade de serviço no abastecimento elétrico à rede de distribuição nesta região. 
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Para a fase de construção identificam-se impactes negativos ao nível dos fatores Geologia, Geomorfologia, 
Recursos Hídricos, Sistemas Ecológicos, Qualidade do Ar, Uso do Solo, Socio economia, Paisagem e Património, 
não se prevendo como globalmente significativos face às características do projeto e da área envolvente, se 
forem adequadamente minimizados, quer pelo aferir da localização dos apoios, quer pela adoção de regras de 
boas práticas e medidas de minimização.  

Relativamente à fase de exploração, da análise desenvolvida conclui-se que os principais impactes negativos 
ocorrerão sobre a paisagem, sobre o uso do solo e sobre a ecologia. 

Paisagem 

Os impactes da implantação da linha na paisagem decorrem sobretudo da intrusão visual que a instalação e a 
presença dos apoios e dos cabos introduzirão no território atravessado, reforçada nas extensões onde se regista 
a presença da balizagem. 

Os troços que corresponderão a áreas de maior sensibilidade visual são os que se localizam entre os apoios: 

• 31/ 49 e 33/47 

• 42/38 e 44/36 

• 47/33 e 48/38 – Vale de S. Torcato 

• 55/25 e 59/21 

• 63/17 e 66/14 

Relativamente à presença da linha e dos apoios, verifica-se que a linha será visível em todo o seu traçado, uma 
vez que a maioria dos apoios se localiza em zonas de reduzida absorção visual, permitindo uma fácil visualização 
das novas estruturas em diversos locais da área envolvente. Assim, os impactes na paisagem decorrentes da 
presença desta infraestrutura serão negativos, certos, permanentes, irreversíveis, de magnitude e significância 
variáveis, função da qualidade cénica do local e a sua exposição a potenciais observadores. 

Das povoações e lugares com maior visibilidade para a Linha elétrica, destacam-se as povoações de Gonça, 
Gominhães, Belos Aires, Fonte Seca, Laminhos, Mogege, Poveiras e Quinta da Corujeira. Pela sua maior 
sensibilidade destaca-se ainda a Vila Beatriz, que distará 550 m do apoio 32/48. 

Saliente-se ainda que os impactes serão mais significativos nos vãos 46/34 a 48/33, 53/27 a 54/26 e 61/19 a 
68/12, por serem vãos a balizar. 

Uso do Solo e Ordenamento 

Os impactes no Uso do Solo decorrem da alteração do uso nas zonas de intervenção direta, e nas respetivas 
zonas envolventes, por ação indireta. Pese embora a implantação de uma linha não implique uma ocupação  
contínua do terreno, já que assim acontece apenas com os apoios, condiciona toda a faixa de proteção, que no 
presente caso corresponde a 83 ha, o que se traduz em impactes particularmente sensíveis nas áreas florestais 
(que representam cerca de 60% da área afetada), nas quais os efeitos se prolongam no tempo. 

Relativamente ao ordenamento do território, nomeadamente quanto ao enquadramento nos Instrumentos de 
Gestão Territorial, verifica-se a compatibilidade do projeto com os Instrumentos de Gestão Territorial. 

No que respeita à afetação de solos com aptidão agrícola (integrantes da RAN – 600 m
2
), verifica-se que quatro 

apoios incidem em áreas assim enquadradas. 

No que respeita à REN, com exceção de um apoio, todos os restantes estão implantados nos diversos sistemas de 
solo da REN, prevendo-se a assim a afetação de um total de 1,92 ha. 

Ecologia 

O Projeto insere-se numa área já sujeita a forte perturbação de origem antrópica, seja pela elevada densidade 
populacional existente, seja pela alteração e artificialização dos habitats, com um claro predomínio de ambientes 
ocupados por florestas de produção, em particular de eucaliptais.  

Os impactes sobre a flora e habitats decorrem essencialmente da eliminação da vegetação nos locais de 
implantação dos apoios, da abertura de acessos para esses locais, e da abertura e manutenção da faixa de 
proteção. No entanto, caso a implementação do projeto salvaguarde os habitats mais relevantes e as espécies 
arbustivas e arbóreas autóctones, o impacte será pouco significativo. 
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Os impactes sobre a fauna serão essencialmente resultantes das atividades que promovem a redução e 
fragmentação dos habitats das espécies existentes nestas áreas, e da potencial mortalidade de vertebrados 
voadores, por colisão com a linha elétrica. 

Os impactes decorrentes da colisão de aves afetarão recursos naturais de valor reduzido a elevado (nos casos do 
Açor, Noitibó-cinzento e a Ógea) e áreas de sensibilidade ambiental moderada (como nos troços próximos das 
linhas de água ou de zonas de carvalhal). Globalmente, classifica-se este impacte, negativo, provável, 
permanente, irreversível, de magnitude moderada, como significativo para o Açor, Noitibó-cinzento e para a 
Ógea, aves que apresentam maior risco de colisão com linhas aéreas de transporte de energia, e pouco 
significativo para as restantes espécies. Contudo é expectável a minimização deste impacte, através do 
condicionamento do período de construção, em duas situações, e da sinalização da linha com “bird flight 

diverters” (BFDs). 

 

Relativamente à Geologia e Geomorfologia, verifica-se que na área do projeto ocorrem importantes recursos 
geológicos de interesse económico (pedreiras) e algumas concessões mineiras, não se identificando contudo 
qualquer tipo de afetação ou incumprimento dos limites de proteção legais. 

Os principais impactes na Geologia e Geomorfologia vão ocorrer na fase de construção, em resultado da 
colocação dos apoios e da abertura dos respetivos acessos, não se prevendo como significativos, dada a escassa 
área e volume envolvidos (2143 m

3
 de escavação, originando um volume de terras sobrantes da ordem de 29 m

3
 

por apoio), e a não afetação de recursos geológicos. 

No que respeita ao Ambiente Sonoro, face à avaliação desenvolvida conclui-se que o impacte no ambiente 
sonoro gerado pelo projeto na envolvente se pode classificar, genericamente, como negativo e pouco 
significativo.  

Em relação à fase de exploração verifica-se o cumprimento de todos os requisitos legais, tanto quanto ao limite 
de exposição como quanto ao critério de incomodidade, dado o tipo de linha em causa e o reduzido nível de 
emissão esperado (25 dB(A) para a linha dupla de 150 kV – na sua proximidade imediata), que não conduzirá a 
alterações no ambiente sonoro atual. 

No entanto, não se deixa de salvaguardar situações de eventual manifestação de incomodidade por parte dos 
recetores sensíveis, pelo que se considera essencial a realização de uma campanha de monitorização inicial, 
naqueles que se encontrem mais próximos da linha. 

Relativamente à Sócio economia da avaliação desenvolvida destaca-se que os principais impactes do projeto 
ocorrerão sobre povoamentos florestais e algumas parcelas agrícolas localizadas sobretudo no setor norte do 
traçado. Os impactes inerentes a estas atividades serão negativos, diretos, de magnitude variável (dependendo 
da dimensão da propriedade afetada), significativos (pela perda de rendimento e redução do valor da 
propriedade), permanentes e irreversíveis. 

Os principais impactes positivos de caráter permanente do projeto, advêm do reforço da estrutura de rede 
elétrica, na medida em que a sua concretização se traduz em maior eficácia e qualidade nos serviços de 
fornecimento de energia. 

Na fase de exploração do projeto, os impactes negativos referem-se à incomodidade sentida sobre as áreas 
habitadas e produtivas, e à intrusão visual. 

Em termos de Património importa destacar que território de implantação do projeto possui um conjunto 
significativo de ocorrências, sobretudo de carácter arqueológico, que importa salvaguardar, tanto face à 
execução do projeto em si, como de todas as ações associadas. Contudo, pode considerar-se que, dadas as 
características específicas do projeto, que permitem a integração de soluções que visam contornar eventuais 
impactes, sobretudo os de carácter direto, não se identificam impactes negativos significativos sobre o 
património cultural, desde que cumpridas as medidas de salvaguarda das ocorrências e minimização de impactes 
sobre as mesmas, referidas no presente parecer. 

Sobre os Recursos Hídricos, dada a reduzida área a impermeabilizar e o facto de não se prever a interferência 
com o normal escoamento das linhas de água, (tendo em conta o afastamento assegurado dos apoios às linhas 
de água e respetivos leitos de cheia), não são identificados impactes negativos significativos. 
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Os impactes negativos cumulativos que assumem maior significado são os relativos à Paisagem e ao Uso do 
Solo, e far-se-ão sentir com particular incidência na zona de Santo Emilião, na qual se desenvolvem já várias 
linhas elétricas, e no troço que, eventualmente, venha a ser paralelo à Linha Terras Altas de Fafe-Riba de Ave. 

Na fase de desativação os principais impactes serão semelhantes aos identificados para a fase de construção, 
não se perspetivando também como significativos.  

Globalmente, considera-se que o conjunto de condicionamentos, planos específicos, medidas de minimização e 
programa de monitorização estabelecidos poderão contribuir para a minimização dos principais impactes 
negativos identificados, admitindo-se que os impactes residuais não serão de molde a inviabilizar o projeto. 

 

Face ao exposto a CA considera que pode ser emitido parecer favorável ao projeto “Abertura de Linha 
Caniçada-Riba de Ave 2/Guimarães, a 150 kv, para a subestação de Fafe” condicionado ao cumprimento pelo 
proponente das condicionantes, planos específicos, medidas de minimização e programa de monitorização a 
seguir indicados: 

 

A. Condicionantes  

1. O Projeto de Execução deve integrar as seguintes condicionantes: 

1.1. No sentido de minimizar a perturbação das espécies faunísticas de valor elevado que potencialmente 
ocorrem na área de implantação do projeto (Açor e Noitibó-cinzento), não devem ser executados 
quaisquer trabalhos (incluindo desmatação, abertura de acessos e montagem dos cabos) nos troços 
entre os apoios 33/47 e 34/46, e entre os apoios73/7 e 74/6, no período compreendido entre 15 de 
março e 31 de julho. 

1.2. O apoio AP77/3 deve ser afastado da área de salvaguarda (50 m) da Ocorrência nº 72 (Mamoa 9 do 
Monte de S. Jorge) de forma a evitar a sua afetação. Qualquer que seja a sua localização, deve ser feita 
nova prospeção após a realização dos trabalhos de limpeza do terreno para a implantação do apoio. 
Caso sejam detetados vestígios arqueológicos no local, deve ser realizada uma sondagem para que se 
possa confirmar ou não a existência de um sítio arqueológico, podendo haver necessidade de adoção 
de medidas complementares;  

1.3. Compatibilizar a localização dos elementos do projeto, nomeadamente os apoios, com os vestígios 
patrimoniais que sejam detetados, de modo a garantir a sua preservação e o seu enquadramento 
visual. 

1.4. Equacionar o deslocamento da linha, aproximadamente, entre os apoios 45/35 e 51/29, de forma a 
minimizar a afetação do vale de São Torcato, considerando o parecer apresentado pela Câmara 
Municipal de Guimarães, sem contudo induzir impactes sobre a ocorrência patrimonial nº 61 (Castro). 

1.5. Equacionar o deslocamento da linha, aproximadamente, entre os apoios 68/12 e 69/11, de forma a 
evitar a afetação cénica da ciclovia Guimarães/Fafe existente ao longo de uma antiga linha de caminho 
de ferro, considerando o parecer apresentado pela Câmara Municipal de Guimarães, sem contudo 
induzir impactes sobre o Património (Ocorrências nº 81 e nº 82 (Mamoas). 

1.6. Equacionar a melhor solução de integração paisagística para os apoios e linha no sentido de minimizar 
os impactes visuais sobre o imóvel classificado (Ocorrência nº 83 - Villa Beatriz). 

1.7. A localização dos apoios, nomeadamente do apoio 31, deve ser ajustada tendo em consideração a 
minimização da afetação das áreas agrícolas e da sua exploração. 

1.8. Equacionar a alteração solicitada sobre o Apoio 32/48, apresentada no âmbito da Consulta Pública, 
tendo contudo em consideração a não afetação da galeria ripícola. 

1.9. Proceder a uma análise de pormenor dos locais de implantação dos apoios, em consonância com as 
autarquias, tendo em vista a melhor integração do projeto no território e minimização da interferência 
dos elementos do projeto na coerência funcional e espacial do território e no uso do solo. 

1.10. Os apoios devem ficar implantados a mais de 10 metros das linhas de água. 
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1.11. Prever e garantir a salvaguarda, pelo registo, da totalidade dos vestígios e contextos a afetar 
diretamente pela obra: Nos casos em que não seja possível evitar a afetação das ocorrências 
patrimoniais, deve ficar também garantida através do Caderno de Encargos, a salvaguarda pelo registo 
arqueológico da totalidade dos vestígios e contextos a afetar diretamente pela obra e no caso de 
elementos arquitetónicos e etnográficos, através de registo gráfico, fotográfico e memória descritiva. 

2. Cumprimento das Medidas de Minimização e dos Programas de Monitorização. 

 

B. Elementos a apresentar previamente ao licenciamento 

1. Programa de Monitorização dos efeitos da linha sobre a avifauna (a apresentar nos termos definidos no EIA 
e considerando que devem ser monitorizadas as áreas nas quais são implementadas medidas de 
minimização, nomeadamente nos vãos junto aos rios, e em troços sem medidas mitigadoras, para permitir 
uma aferição da sua eficácia). 

Os locais de amostragem devem ser realizados na área do projeto e em áreas controlo, com condições 
semelhantes e localização mais próximo possível do projeto da linha, para que seja possível interpretar e 
validar os resultados obtidos.  

O programa deve ser acompanhado de peça desenhada / cartografia identificando os pontos/áreas a 
monitorizar. 

A monitorização deve ser realizada em diferentes épocas do ano de forma a abranger os períodos de 
reprodução, dispersão dos juvenis, migração outonal e invernada.  

A duração da monitorização deve contemplar um período para estabelecimento da situação de referência 
(fase anterior à obra no mínimo no período compreendido entre a segunda quinzena de março e a primeira 
de julho) e, no mínimo, de 3 anos no período de exploração da linha, no fim do qual deve ser avaliada, pelo 
ICNF, a continuidade do programa de monitorização. 

2. Despacho conjunto dos ministérios do ambiente e da agricultura a requerimento das câmaras municipais 
para o levantamento da proibição da realização de obras de construção nas zonas ardidas há menos de 10 
anos. 

 

C. Elementos a apresentar previamente ao início das obras 

Aspetos Gerais 

1. Programação temporal detalhada das diferentes etapas da fase de construção, bem como da fase de 
exploração. 

Planos específicos 

2. Plano de Acessos considerando como princípios orientadores na sua definição a necessidade de privilegiar 
o uso de caminhos já existentes, e a minimização de abertura de novos acessos. No caso de abertura de 
novos acessos, o plano deve considerar a necessidade de reduzir ao mínimo a largura da via, a dimensão 
dos taludes, o corte de vegetação e as movimentações de terras. O Plano deve ainda garantir: 

a) Um planeamento cuidado das intervenções, de modo a reduzir as interferências com o funcionamento 
dos eixos viários existentes. 

b) Que a abertura de eventuais acessos não afete áreas ocupadas por habitats ripícolas, vegetação 
autóctone, nem os cursos de água e respetivos leitos e margens. 

c) Que a abertura de eventuais acessos evite e minimize a afetação de áreas agrícolas. 

d) Que a abertura de eventuais acessos é efetuada em colaboração com os proprietários/arrendatários dos 
terrenos a afetar. Caso não possa ser evitada a interrupção de acessos e caminhos, deve ser encontrada, 
previamente à interrupção, uma alternativa adequada, de acordo com os interessados, garantindo o 
acesso às propriedades, promovendo igualmente a informação prévia à população das alterações e 
desvios a executar na circulação. 
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e) A minimização das perturbações na atividade das populações. 

f) Que os caminhos preferenciais de circulação das máquinas e equipamentos afetos à obra evitam a 
passagem no interior dos aglomerados populacionais,  e a proximidade a recetores sensíveis, adotando 
nesses casos velocidades moderadas, compatíveis com esses usos. 

g) O condicionamento da circulação de veículos nas margens das linhas de água, evitando os acessos ao 
longo das margens, bem como a realização de aterros para o seu atravessamento transversal. 
Implementar, nos caminhos (a melhorar ou a construir) que atravessem linhas de água, passagens 
hidráulicas de secção dimensionada para uma cheia centenária.  

h) A definição de procedimentos que assegurem a desobstrução e as boas condições dos caminhos ou 
acessos nas imediações da obra, possibilitando a sua normal utilização por parte da população local, bem 
como a sua limpeza regular. 

i) A definição de procedimentos que assegurem a desativação dos eventuais acessos abertos que não 
tenham utilidade posterior, bem como a recuperação das áreas afetadas. 

j) Que todos os caminhos e vias utilizados, assim como os pavimentos e passeios públicos que tenham 
eventualmente sido afetados ou destruídos, são recuperados e repostos em condições adequadas à 
circulação, após a conclusão da obra, e se necessário durante a mesma. 

O Plano de acessos deve ser acompanhado de peças desenhadas, a uma escala detalhada, identificando de 
forma rigorosa os acessos a utilizar (cumprindo o atrás exposto) e as características dos mesmos. 

3. Plano de Acompanhamento Ambiental (PAA), revisto, tendo em consideração o planeamento da execução 
de todos os elementos das obras e identificação e pormenorização das medidas de minimização para a fase 
de construção, relativas aos diferentes fatores ambientais (com o nível de detalhe necessário à sua 
implementação) e respetiva calendarização, bem como dos planos específicos com incidência nessa fase. 

4. Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos de Construção e Demolição (PPGRCD), em consonância com os 
princípios da responsabilidade pela gestão e da regulação da gestão de resíduos. 

 

Estaleiros e Instalações de Apoio à Obra 

5. A localização e caracterização dos estaleiros deve ser apresentada à Autoridade de AIA antes do início da 
obra, de modo a permitir a sua avaliação, incluindo a caracterização das soluções a adotar para a lavagem 
de betoneiras, nas diferentes situações. 

6. Os estaleiros e outras instalações de apoio à obra (p.e. parques de material) devem localizar-se 
preferencialmente em locais já infraestruturados, de modo a evitar intervenções em áreas ainda não 
afetadas e de valor ecológico/natural elevado. Em caso de impossibilidade, os estaleiros e outras 
instalações de apoio à obra não poderão localizar-se em: 

a) Áreas urbanas ou urbanizáveis, na proximidade de áreas edificadas, equipamentos coletivos, áreas 
agrícolas e junto de recetores sensíveis. 

b) Áreas ocupadas por habitats ripícolas ou por vegetação autóctone. 

c) Áreas sujeitas a regime de proteção e, consequentemente, com condicionamentos de uso, 
nomeadamente Reserva Agrícola Nacional (RAN) e Reserva Ecológica Nacional (REN). 

d) Áreas agrícolas. 

e) Locais a menos de 50 m das linhas de água. 

f) Áreas definidas como perímetros de proteção de captações ou zonas de proteção de águas subterrâneas. 

g) Áreas que constituam locais sensíveis do ponto de vista geológico/geotécnico ou paisagístico com elevada 
ou muito elevada sensibilidade paisagística. 

h) Áreas definidas como áreas de proteção do património cultural. 
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Aspetos Específicos 

Ecologia 

7. Relatório de Monitorização da Avifauna correspondente à situação de referência. 

Ambiente Sonoro 

8. Resultados da campanha de medições efetuada antes do início da fase de construção, nos recetores mais 
próximos (cerca de 50 m para cada lado da linha) dos locais que irão ser intervencionados, nas condições da 
NP ISO 1996-2011 partes 1 e 2. 

Património 

9. Carta de condicionantes patrimoniais atualizada de forma a interditar, em locais a menos de 50m das 
ocorrências patrimoniais, a instalação de estaleiros, acessos à obra e áreas de empréstimo.  

 

D.  Medidas de Minimização 

1. Todas as medidas dirigidas às fases de preparação e de execução das obras devem ser incluídas no 
caderno de encargos da empreitada. 

 

Fase prévia à obra  

2. Efetuar uma campanha de medições do ambiente sonoro, antes do início da fase de construção, nos 
recetores mais próximos (cerca de 50m para cada lado da linha) dos locais que irão ser intervencionados, 
nas condições da NP ISO 1996-2011 partes 1 e 2. 

3. Adotar um dispositivo de atendimento ao público para a receção de reclamações, sugestões e/ou 
pedidos de informação sobre o projeto, o qual deve estar operacional antes do início da obra e 
prolongar-se 1 ano após o início da exploração. No âmbito deste dispositivo de atendimento ao público,  
deve ser disponibilizado um livro de registo nas Juntas de Freguesia da área de influência do projeto com 
o objetivo de facilitar a recolha de eventuais queixas/reclamações sugestões e/ou pedidos de informação 
pela população, para posterior análise e definição de soluções aos problemas apresentados. 

4. Restringir a área de intervenção, a qual deve estar devidamente balizada, ao estritamente necessário; as 
ações de desmatação nos acessos a melhorar e/ou a construir deve limitar-se às áreas indispensáveis, 
evitando as áreas ocupadas pelos habitats mais significativos. 

5. Decapar, remover e separar as terras vegetais com vista à sua utilização na reintegração de áreas 
intervencionadas. A decapagem deve ser efetuada apenas nas zonas onde ocorram mobilizações do solo 
e reduzidas ao estritamente necessário. 

6. Preservar e salvaguardar todos os exemplares arbóreos e arbustivos autóctones, nomeadamente 
carvalhos, que não sejam diretamente afetados pela instalação dos apoios; quando próximos de áreas 
intervencionadas, devem ser devidamente sinalizados.  

7. Salvaguardar, na instalação/abertura e manutenção da faixa de proteção à linha, as espécies arbustivas e 
arbóreas autóctones, sem prejuízo das normas legais. 

8. As zonas a desmatar e as árvores a serem alvo de poda ou corte devem ser assinaladas com marcas 
visíveis (por exemplo, fitas coloridas), permitindo a identificação das áreas de intervenção em qualquer 
instante.  

9. Após a desmatação, realizar a prospeção arqueológica sistemática do terreno, nas áreas de visibilidade 
reduzida e nula e na área das ocorrências não relocalizadas, com a finalidade de colmatar as lacunas de 
conhecimento, bem como das áreas de depósitos temporários, caminhos de acessos e outras áreas 
funcionais da obra.  

10. Assegurar o acompanhamento arqueológico de todas as atividades que impliquem remoção ou 
movimentação de solos, incluindo a preparação da área dos estaleiros, as fases de decapagem, 
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desmatação e terraplenagens, abertura de acessos ou melhoramento de caminhos existentes escavação 
de caboucos para a fundação dos apoios. Este acompanhamento arqueológico deve ser efetuado por um 
arqueólogo, por frente de trabalho, no caso das ações inerentes à realização do projeto serem 
simultâneas (e não sequenciais).A equipa responsável pelo acompanhamento arqueológico deve integrar 
um arqueólogo que possua reconhecida experiência em Pré-história recente. 

11. Após a desmatação deve ser realizada a prospeção arqueológica sistemática do terreno, nas áreas de 
visibilidade reduzida e nula e na área das ocorrências não relocalizadas, com a finalidade de colmatar as 
lacunas de conhecimento, bem como das áreas de depósitos temporários, caminhos de acessos e outras 
áreas funcionais da obra.  

12. Sinalizar todos elementos patrimoniais situados até um limite máximo de 50 m. Os restantes elementos 
devem ser avaliados caso a caso, devendo a sua sinalização tomar em consideração outros fatores como 
o valor patrimonial e o estado de conservação e a proximidade de caminhos a serem utilizadas durante a 
execução do projeto.  

13. Os resultados obtidos no acompanhamento arqueológico podem determinar também a adoção de 
medidas de minimização complementares. 

14. As ocorrências arqueológicas que forem reconhecidas durante o acompanhamento arqueológico da obra 
devem, tanto quanto possível, e em função do valor do seu valor patrimonial, ser conservadas in situ 
(mesmo que de forma passiva), no caso de estruturas, de tal forma que não se degrade o seu estado de 
conservação atual, ou salvaguardadas pelo registo. 

15. Área arqueologicamente sensível entre os apoios AP 76/4 e AP 78/4:  

o As intervenções na construção dos mesmos devem restringir-se ao mínimo possível, 
privilegiando-se a utilização de acesso existentes no terreno em vez da construção de novos 
acessos e também evitar-se o alargamento dos já existentes, e a instalação de estaleiros.  

o O arqueólogo responsável pelo acompanhamento arqueológico deve proceder a novas 
prospeções no local de implantação dos apoios em fase prévia ao arranque da obra, e 
acompanhar os trabalhos de marcação dos locais dos apoios, acessos, estaleiros ou qualquer 
outra infraestrutura nesta zona por parte da equipa de topografia e trabalhos de desmatação 
prévia à construção.  

16. Ocorrências nº 69, 71 e 80:  

o Deverá ser efetuado um acompanhamento arqueológico cuidado aquando da realização dos 
trabalhos evitando-se a abertura de caminhos de acesso ou a instalação de estaleiros de frente 
de obra próximo das mesmas. Os caminhos existentes na sua proximidade não devem ser 
alargados;  

o Delimitação das ocorrências, com recurso a estacaria e rede ou fita sinalizadora colocada em 
seu redor, tendo em consideração a área de salvaguarda, assim como a sua sinalização no 
terreno.  

17. Ocorrência nº 72:  

o Delimitação com recurso a estacaria e rede ou fita sinalizadora colocada em seu redor, tendo 
em consideração a área de salvaguarda, assim como a sua sinalização no terreno.  

18. Ocorrências nº 70, 73, 74, 75 e 76:  

o Sinalização, com recurso a estacaria e placas sinalizadoras, acautelando eventuais danos 
decorrentes da realização das obras;  

o Monotorização do estado de conservação durante a obra.  

19. Ocorrências nº 14, 60 e 61, apesar de Penícias (60) se localizar fora da área do projeto, o seu território 
estende-se para a área afetada:  

o Deverá ser efetuado um acompanhamento arqueológico cuidado aquando da realização dos 
trabalhos. 
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20. Muros de pedra seca existentes na área de estudo, como na envolvente da ocorrência nº 61: sempre que 
se proceda ao seu desmonte, este deve ser acompanhado pelo arqueólogo. Após a conclusão da obra os 
muros desmantelados devem ser repostos na usa configuração original (também com acompanhamento 
do arqueólogo);  

 

Fase de construção 

21. Os estaleiros devem ser dotados das seguintes condições de funcionamento: 

a) Os estaleiros devem ser vedados e os seus acessos devidamente sinalizados, para além de serem 
dotados de condições técnicas adequadas para o armazenamento dos diversos tipos de resíduos, 
enquanto aguardam encaminhamento para armazenamento temporário, tratamento ou eliminação 
em operadores devidamente licenciados/autorizados para o efeito. 

b) Todas as operações a realizar nos estaleiros que envolvam o manuseamento de óleos, ou outras 
substâncias passíveis de provocar a contaminação das águas e dos solos, devem ser realizadas em 
locais especialmente adaptados para o efeito. 

c) Nos estaleiros devem existir meios de limpeza imediata (ainda que portáteis) para o caso de ocorrer 
um derrame de óleos, combustíveis ou outros produtos perigosos, devendo os produtos derramados 
e/ou utilizados para a recolha dos derrames ser tratados como resíduos e encaminhados para destino 
final adequado. 

d) A saída de veículos das zonas de estaleiro e das frentes de obra para a vias envolventes deve, sempre 
que possível, ser feita de forma a evitar a sua afetação (por arrastamento de terras e lamas pelos 
rodados dos veículos), devendo ser instalados dispositivos de lavagem dos rodados e adotados 
procedimentos adequados para a utilização e manutenção desses dispositivos. 

e) A lavagem de betoneiras só pode ser efetuada em locais específicos e preparados para o efeito. As 
soluções a adotar no estaleiro, e nas frentes de obra, devem ser adequadamente caracterizadas. 

f) Efetuar a ligação dos estaleiros à rede de saneamento local. Quando tal não for possível, podem ser 
adotados WC químicos ou fossas estanques (ou depósi tos) para recolha das águas residuais 
produzidas, devendo as mesmas ser recolhidas pelos serviços camarários ou operador licenciado, não 
sendo permitida a rejeição de águas residuais domésticas no solo. 

22. Sempre que possível, planear os trabalhos de forma a minimizar as movimentações de terras e a 
exposição de solos nos períodos de maior pluviosida de, reduzindo ao mínimo as áreas de intervenção e 
limpeza do coberto vegetal, de forma a evitar o arraste de sedimentos e o eventual assoreamento de 
linhas de água existentes na envolvente. 

23. As terras excedentes provenientes das camadas inferiores não deverão ser espalhadas sobre os solos. 

24. Não armazenar, ainda que temporariamente, os materiais resultantes das escavações e da decapagem 
dos solos a menos de 50 m das linhas de água. 

25. Proceder à limpeza das linhas de água que sejam eventualmente interferidas pela obra, de forma a 
anular qualquer obstrução total ou parcial. 

26. A área ocupada pelos apoios da linha a desativar (Linha Vila Nova –Riba de Ave) deve ser recuperada 
através de retirada das fundações dos apoios, de forma a permitir a mobilização profunda do solo, e a 
sua consequente recuperação e utilização agrícola e florestal, sem limitações. 

27. O uso de explosivos, sem prejuízo de obedecer à legislação vigente, deve evitar a instabilização de blocos 
graníticos superficiais. 

28. Alertar as entidades envolvidas na prevenção e combate aos incêndios florestais, nomeadamente os 
corpos de bombeiros da zona afetada, os Serviços Municipais de Proteção Civil e os Gabinetes Técnicos 
Florestais dos concelhos de Póvoa do Lanhoso, Guimarães, Fafe e Felgueiras, bem como o ICNF. 
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29. Todas as alterações nas acessibilidades ou perda de mobilidade decorrentes da instalação de estaleiros 
devem ser atempadamente comunicadas aos agentes de proteção civil locais, para que assegurem a 
manutenção do acesso direto às povoações mais próximas  

30. Evitar situações que coloquem em perigo agricultores que utilizem os caminhos de acesso às obras para 
aceder às suas propriedades. 

31. Assegurar às entidades utilizadoras do espaço aéreo na zona evolvente, a devida informação sobre a 
construção da linha. 

32. Cumprir as normas legais vigentes em relação à balizagem aeronáutica do projeto no sentido de ser 
facilmente referenciável pelos meios aéreos. 

33. Garantir o afastamento da linha aos pontos de água de 1ª ordem utilizados no combate a incêndios 
florestais. Para estes pontos recomenda que até aos 500 metros se mantenha o declive de 3% 
estabelecido pela Portaria nº 133/2007, de 26 de Janeiro, para aumento do gabarito de segurança. Alerta 
para a necessidade de cumprir as recomendações emanadas da CIA nº 10/03, de 6 de Maio, do INAC, e 
de ser consultada a Comissão Municipal de Defesa da Floresta contra Incêndios caso as referidas 
recomendações não sejam cumpridas, e no caso das infraestruturas do projeto se localizarem a menos 
de 250 metros dos pontos de água. 

34. Em caso de inutilização de um ponto de água, deve ser construído um outro (em substituição do ponto 
inutilizado). 

35. Assegurar, na manobra de viaturas e manuseamento de equipamentos, todas as medidas de segurança 
de forma a prevenir a origem de focos de incêndio. 

Final de Obra 

36. Todas as áreas afetadas, incluindo os estaleiros e todas as áreas envolventes perturbadas durante a obra, 
devem ser recuperadas procedendo-se à criação de condições para a regeneração natural da vegetação. 
As operações de recuperação incluem operações de limpeza e remoção de todos os materiais, de 
remoção completa das diferentes camadas de pavimentos existentes, escarificação, descompactação do 
solo, modelação do terreno, de forma tão naturalizada quanto possível e o seu revestimento com as 
terras vegetais selecionadas, de forma a criar condições favoráveis à regeneração natural, ao 
crescimento da vegetação autóctone, favorecendo a recuperação paisagística. No caso particular dos 
novos acessos, que não tenham utilidade posterior, devem ser desativados e renaturalizados, no final da 
obra. 

37. Caso seja necessário recorrer a plantações e/ou sementeiras – taludes e áreas erosionadas – devem ser 
usadas espécies de árvores, arbustos e herbáceas autóctones, para um maior sucesso das sementeiras e 
plantações a executar. Sob pretexto algum deverão ser usadas espécies alóctones para as quais tenha 
sido observado comportamento invasor em território nacional. 

38. Adotar medidas dissuasoras e/ou de proteção temporária – vedações, paliçadas - no que diz respeito ao 
acesso – herbívora, pisoteio, veículos - nos locais a recuperar, de forma a permitir a recuperação e a 
instalação da vegetação natural. 

39. Assegurar a reposição e/ou substituição de eventuais infraestruturas, equipamentos e/ou serviços 
existentes nas zonas em obra e áreas adjacentes, que tenham sido afetados no decurso da obra. 

40. Reparar os muros, sebes vivas, vedações e outras divisórias eventualmente afetados. Os muros 
desmantelados devem ser repostos na sua configuração original (com acompanhamento do arqueólogo). 

41. Proceder à recuperação de caminhos e vias utilizados em obra, assim como os pavimentos e passeios 
públicos que tenham eventualmente sido afetados ou destruídos. 

42. Assegurar a desobstrução e limpeza de todos os elementos hidráulicos de drenagem que possam ter sido 
afetados pelas obras de construção. 

Fase de exploração  

43. Proceder à sinalização da linha com bird flight diverters (BFDs) nos termos definidos no Manual de apoio 
à análise de projetos relativos à instalação de linhas elétricas (ICNB, 2010) com sinalizadores de espiral de 
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fixação dupla de 35 cm de diâmetro (espirais de sinalização dupla), de cor vermelha e branca, alternando 
as referidas cores. O afastamento aparente entre cada dispositivo de sinalização não deve ser superior a 
5 metros, ou seja, os sinalizadores devem ser dispostos de 10 em 10 metros, alternadamente, em cada 
cabo de guarda. Esta sinalização deve abranger os seguintes troços: 

o Vão entre os apoios 73/7 e 74/6 

o Vão entre os apoios 33/47 e 34/46  

(deve ser feita a sinalização nestes vãos de forma a abranger o atravessamento dos rios Ave e Vizela, 
onde ocorre um mosaico agrícola diversificado, propício à sua utilização como área de alimentação por 
diversas aves); 

o Vão entre os apoios 43/37 e 44/36 

o Vãos entre os apoios 47/33 e 49/31 

o Vão entre os apoios 51/29 e 52/28 

o Vãos entre os apoios 53/27 e 55/25  

(devido á existência de zonas de carvalhal, ripícolas e uma área de Laurus nobilis). 

44. A manutenção da faixa de proteção à linha elétrica deve salvaguardar, sem prejuízo das normas legais, as 
espécies arbustivas e arbóreas autóctones. 

45. No estrato arbóreo, a distância entre as copas das árvores deve ser no mínimo de 4 metros e a 
desramação deve ser de 50% da altura da árvore até que esta atinja os 8 metros, altura a partir da qual a 
desramação deve alcançar no mínimo 4 metros acima do solo. 

46. Nas áreas de carvalhal não poderão ser efetuados cortes rasos, devendo a distância entre as copas das 
árvores ser de 4 metros, de forma a cumprir o estipulado no ponto anterior. 

47. No corredor da linha elétrica deve ser mantida, sempre que possível, a vegetação arbustiva e utilizadas 
técnicas de desbaste de árvores, em detrimento do seu corte. 

48. Após a concretização da obra, e durante os 2 primeiros anos posteriores à mesma, deve ser feito o 
acompanhamento das condições do revestimento natural das superfícies intervencionadas, de modo a 
assegurar a recuperação da flora e vegetação. Durante esta fase, devem ser tomadas medidas corretivas 
de possíveis zonas com erosão, principalmente em taludes ou em zonas em que o sistema de drenagem 
superficial se encontre danificado ou mal implantado. 

 

Fase de Desativação 

49. Durante a remoção integral dos diversos tipos de infraestruturas, devem ser tomadas medidas da mesma 
natureza das implementadas na fase de construção. 

 

E.  Planos de Monitorização  

Avifauna 

1. Implementação do Programa de Monitorização da Avifauna, conforme venha a ser aprovado na sequência 
da avaliação do programa a apresentar na fase prévia ao licenciamento. 

 

Ambiente Sonoro 

2. Campanha de medições efetuada antes do início da fase de, nos recetores mais próximos (cerca de 50 m 
para cada lado da linha) dos locais que irão ser intervencionados, nas condições da NP ISO 1996-2011 
partes 1 e 2, a qual deve ser repetida na eventualidade da ocorrência de reclamações por parte de 
recetores sensíveis. 
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Sócio economia 

3. Anualmente, e durante o tempo de vigência do dispositivo de atendimento ao público, deve ser elaborado 
e enviado à Autoridade de AIA, um Relatório relativo à receção e processamento das reclamações e/ou 
pedidos de informação constantes nos referidos livros de registo, bem como o seguimento que lhes foi 
dado pelo proponente. 

 





 

 

 

 

Anexo I – Enquadramento Geográfico e Administrativo 
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Anexo II – Localização de infraestruturas passíveis de induzir impactes cumulativos 



"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"
"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

" "

"

"

"

"

"

"6

Linha Caniçada-Riba de Ave 2 / Guimarães

Linha Terras Altas de Fafe-Riba de Ave

Corredor da Futura Abertura da Linha Eléctrica 
Terras Altas de Fafe - Riba de Ave

Subestação de Guimarães

FAFE

GUIMARÃES

FELGUEIRAS

PÓVOA DE LANHOSO

VIZELA

10
50

 - 
LV

N
.R

A
 

10
52

 - 
L

C
D

.R
A

1 

10
54

 - 
L

C
R

.R
A

2 

11
11

 - 
LA

F.
RA

(1
50

kV
)

1601 - RCD.RA2-GR 

40
19

 -
 L

A
L

.R
A

2(
4

00
k

V
)

SFAF

79/1

78/2

77/3

76/4

75/574/6

73/7

72/8

71/9

70/10

69/11

68/12

67/13

66/14
65/15

64/16

63/17

62/18

61/19

60/20

59/21

58/22

57/23

56/24

55/25

54/26

53/27

52/28

51/29

50/30
49/31

48/32

47/33

46/34

45/35

44/36

43/37

42/38

41/39

40/40

39/41

38/42

37/43

36/44

35/45

34/46

33/47

32/48

31/49

185000

185000

187500

187500

190000

190000

192500

192500

195000

195000

197500

197500

4
9
2
5
0
0

4
9
2
5
0
0

4
9
5
0
0
0

4
9
5
0
0
0

4
9
7
5
0
0

4
9
7
5
0
0

5
0
0
0
0
0

5
0
0
0
0
0

5
0
2
5
0
0

5
0
2
5
0
0

5
0
5
0
0
0

5
0
5
0
0
0

5
0
7
5
0
0

5
0
7
5
0
0

0 0,5 1 Km

Localização das infra-estruturas passíveis de induzirem 
impactes cumulativos com o Projecto

Extracto da Carta Militar de Portugal, Esc. 1:25 000, folhas nº 71 (1997) e 85 (1998), IGeoE
Origem das coordenadas rectangulares: Ponto fictício (unidades em metros)

Limite de concelho

11/2013

11/2013 TMJ

RCB/AIS

K:\T2013-405-00/05_DESENHO/20413/20413_Des2.MXD

1: 25 000 2A1

ESCALAS: DESENHO Nº

Revisão Descrição RubricaData

Projectou

Desenhou

Verificou

Substitui des. nº

Substitui por des. nº

Nº do arquivo

Cad. Refª

Fonte: Rede Eléctrica Nacional, REN S.A.

RNT - Rede Nacional de Transporte de Electricidade

Linha a 150kV

Linha a 400kV

ABERTURA DA LINHA CANIÇADA - RIBA DE AVE 2 / GUIMARÃES, 

A 150 kV, PARA A SUBESTAÇÃO DE FAFE

ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL
ADITAMENTO

Limite do corredor em estudo

Localização da Subestação de Fafe prevista

" Apoios da linha eléctrica em estudo

Traçado da linha eléctrica em estudo

Fonte: Carta Administrativa Oficial de Portugal (CAOP), IGP (Mai. 2011)

±

RND - Rede Nacional de Distribuição de Electricidade

Energia eléctrica (média/alta tensão)

Linhas de alta tensão >=60kV

Fonte: Carta de condicionantes do PDM dos concelhos de:
Guimarães (Out. 1994), Fafe (Set. 1994) e Felgueiras (Set.1993)

Corredor da abertura da linha eléctrica Terras 

Altas de Fafe-Riba de Ave



 

 

 

 

Anexo III – Pareceres das Entidades Externas 

 

- Administração Regional de Saúde do Norte (ARS) 

- Autoridade Nacional de Proteção Civil (ANPC) 

- Câmara Municipal de Felgueiras (CM Felgueiras) 

- Câmara Municipal de Guimarães (CM Guimarães) 

- Direção Geral de Energia e Geologia (DGEG) 

- Direção Regional de Agricultura e Pescas do Norte (DRAPN) 

- Direção Regional de Economia do Norte (DREN) 

- EDP – Produção 
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