
 

 

 

 

 
Junho de 2014 

 

 

PARECER DA COMISSÃO DE AVALIAÇÃO 

 

 

LIGAÇÃO À 

REDE NACIONAL DE TRANSPORTE DE 

ELETRICIDADE, 

A 400 KV, DO 

APROVEITAMENTO HIDROELÉTRICO DE FOZ TUA 

 

 

 

 
 

COMISSÃO DE AVALIAÇÃO 

Agência Portuguesa do Ambiente, I.P. 
Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas, I.P. 
Direção-Geral do Património Cultural 
Laboratório Nacional de Energia e Geologia, I.P. 
Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte 
Direção-Geral de Energia e Geologia 
Instituto Superior de Agronomia/Centro de Ecologia Aplicada Prof. Baeta Neves 
Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto 



Parecer da Comissão de Avaliação 

Procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental N.º 2735 
 

Ligação à Rede Nacional de Transporte de Eletricidade, a 400 kV, 
do Aproveitamento Hidroelétrico de Foz Tua 

Estudo Prévio 

ÍNDICE 

1. INTRODUÇÃO .......................................................................................................................... 1 

2. PROCEDIMENTO DE AVALIAÇÃO .............................................................................................. 3 

3. ENQUADRAMENTO E OBJETIVOS DO PROJETO ......................................................................... 5 

4. ANTECEDENTES ...................................................................................................................... 7 

4.1. Relação com a DIA do AHFT ............................................................................................... 7 
4.2. Antecedentes de AIA .......................................................................................................... 7 
4.3. Alternativas ....................................................................................................................... 9 

5. DESCRIÇÃO DO PROJETO ...................................................................................................... 12 

5.1. Descrição ........................................................................................................................ 12 
5.2. Alternativas em análise .................................................................................................... 20 

6. ANÁLISE ESPECÍFICA ............................................................................................................. 29 

6.1. Energia ........................................................................................................................... 29 
6.2. Interferências com áreas afetas a recursos geológicos ....................................................... 30 
6.3. Geologia, Geomorfologia, Tectónica, Sismicidade e Recursos Minerais ................................. 30 
6.4. Recursos Hídricos e Domínio Hídrico ................................................................................. 44 
6.5. Ecologia .......................................................................................................................... 47 
6.6. Ordenamento do Território ............................................................................................... 58 
6.7. Uso do Solo ..................................................................................................................... 75 
6.8. Sócio-economia ............................................................................................................... 82 
6.9. Qualidade do Ar ............................................................................................................... 96 
6.10. Ambiente Sonoro ............................................................................................................. 99 
6.11. Paisagem ....................................................................................................................... 116 
6.12. Património Cultural - Arqueológico, Arquitetónico e Imaterial; Paisagem Cultural - Património 

Mundial ADV ................................................................................................................... 127 

7. SÍNTESE DOS PARECERES DAS ENTIDADES EXTERNAS .......................................................... 158 

8. RESULTADOS DA CONSULTA PÚBLICA ................................................................................... 162 

9. ANÁLISE E SELEÇÃO DE ALTERNATIVAS ................................................................................ 170 

9.1. Análise setorial de alternativas ......................................................................................... 170 
9.2. Análise global e seleção da alternativa menos desfavorável ............................................... 178 

10. CONCLUSÃO ......................................................................................................................... 182 

11. CONDICIONANTES, ELEMENTOS A APRESENTAR E MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO ...................... 186 

 

ANEXO I Localização do projeto; Enquadramento administrativo das alternativas consideradas 
ANEXO II Índice de Avaliação Ponderada de Impactes Ambientais 
ANEXO III Correspondência trocada entre a DGEG e a EDP, Produção; Desenhos com 

representação de interferências na área do projeto (DGEG) 
ANEXO IV Decisão 37 COM 7B.79 aprovada na 37.ª Sessão do Comité do Património Mundial 

(Phnom Penh, 2013) 
ANEXO V Pareceres das entidades consultadas 
ANEXO VI Elementos do Estudo Prévio enviados 



Parecer da Comissão de Avaliação 

Procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental N.º 2735 
 

Ligação à Rede Nacional de Transporte de Eletricidade, a 400 kV, 
do Aproveitamento Hidroelétrico de Foz Tua 1 

Estudo Prévio 

1. INTRODUÇÃO 

O presente documento constitui o parecer final do procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental 
(AIA) do projeto "Ligação à Rede Nacional de Transporte de Eletricidade, a 400 kV, do 
Aproveitamento Hidroelétrico de Foz Tua", em fase de Estudo Prévio, sendo emitido pela Comissão 
de Avaliação (CA) ao abrigo do n.º 1 do artigo 16.º do Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de outubro. 

Dando cumprimento ao Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de outubro, a Direção Geral de Energia e 
Geologia (DGEG) na qualidade de entidade licenciadora, enviou à Agência Portuguesa do Ambiente (APA, 
I.P.) para procedimento de AIA, o Estudo de Impacte Ambiental (EIA) relativo ao Estudo Prévio da 
"Ligação à Rede Nacional de Transporte de Eletricidade, a 400 kV, do Aproveitamento Hidroelétrico de 
Foz Tua", cujo proponente é a EDP – Gestão da Produção de Energia, S.A. . 

O projeto em causa enquadra-se no Anexo I do Decreto-Lei acima referido, designadamente nas 
disposições do n.º 19: 

"Construção de linhas aéreas de transporte de eletricidade com uma tensão igual ou superior a 
220 KV e cujo comprimento seja superior a 15 km". 

Através do ofício n.º S02010-201401-DAIA.DAP, de 16/1/2014, a APA, I.P., na qualidade de Autoridade 
de AIA, nomeou, ao abrigo do Artigo 14.º do Decreto-Lei acima referido e em conformidade com o 
artigo 9.º daquele diploma legal, uma Comissão de Avaliação (CA) constituída pelas seguintes entidades: 
Agência Portuguesa do Ambiente, I.P./Departamento de Avaliação Ambiental (APA, I.P./DAIA), Agência 
Portuguesa do Ambiente, I.P./Departamento de Comunicação e Cidadania Ambiental (APA, I.P./DCOM), 
Agência Portuguesa do Ambiente, 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), Laboratório Nacional de Energia e Geologia, I.P. (LNEG, I.P.), Comissão de 
Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte (CCDR Norte), Direção-Geral de Energia e Geologia 
(DGEG), Instituto Superior de Agronomia/Centro de Ecologia Aplicada Prof. Baeta Neves (ISA/CEABN) e 
Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto (FEUP). 

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

 APA/DAIA – Eng.ª Marina Barros 
 APA/DCOM – Dr.ª Clara Sintrão 
 APA/ARH Norte – Eng.ª Lurdes Resende 
 ICNF – Dr. António Monteiro 
 DGPC – Dr. João Marques 
 LNEG – Dr. Paulo Alves 
 CCDR Norte – Eng.ª Maria João Pessoa 

 DGEG – Eng.ª Cristina Miguéns 
 ISA/CEABN – Arq. Sandra Mesquita 
 FEUP – Dr.ª Cecília Rocha 
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O EIA objeto da presente análise, sendo datado de dezembro de 2013, é da responsabilidade da empresa 
"Ecobase – Estudos e Soluções Sustentáveis, Lda" e foi elaborado entre maio e dezembro de 2013. 
É composto pelos seguintes volumes: 

 Volume I – Resumo Não Técnico 
 Volume II – Relatório 
 Volume III – Anexos 
 Volume IV – Peças Desenhadas 

Por solicitação da CA foi ainda apresentada a seguinte documentação: 

 Aditamento, datado de março de 2014; 
 Resumo Não Técnico reformulado, datado de março de 2014; 

 Elementos Complementares, datado de abril de 2014. 

O EIA foi acompanhado pelo respetivo Estudo Prévio, sendo discriminadas, em anexo ao presente 
parecer, as peças remetidas. 

Pretende-se com este Parecer apresentar todos os aspetos que se consideram relevantes na avaliação 
efetuada, de forma a poder fundamentar/apoiar, superiormente, a tomada de decisão quanto ao Estudo 
Prévio em causa. 

  



Parecer da Comissão de Avaliação 

Procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental N.º 2735 
 

Ligação à Rede Nacional de Transporte de Eletricidade, a 400 kV, 
do Aproveitamento Hidroelétrico de Foz Tua 3 

Estudo Prévio 

2. PROCEDIMENTO DE AVALIAÇÃO 

A metodologia adotada pela CA para a avaliação do projeto da "Ligação à Rede Nacional de Transporte 
de Eletricidade, a 400 kV, do Aproveitamento Hidroelétrico de Foz Tua" foi a seguinte: 

 Análise da conformidade do EIA. 
Solicitação, no âmbito da avaliação da conformidade do EIA, de elementos adicionais, relativos 
aos seguintes capítulos e aspetos do EIA: Fatores Ambientais – Situação de referência, avaliação 
de impactes, medidas de minimização, planos de monitorização (Ambiente Sonoro; Paisagem; 
Património Cultural); Comparação de Alternativas. Foi ainda solicitada a reformulação do Resumo 
Não Técnico. 

 Declaração da conformidade do EIA a 26 de março de 2014. 

 Solicitação de informação complementar relativa aos fatores ambientais Paisagem, Património 
Cultural e Ambiente Sonoro, os quais foram respondidos através do documento Elementos 
Complementares, datado de abril de 2014. 

 Solicitação de parecer às seguintes entidades externas à CA – Rede Ferroviária Nacional (REFER), 
EP–Estradas de Portugal, Estado-Maior General das Forças Armadas - Divisão de Comunicações e 
Sistemas de Informação (EMGFA/DCSI), Direção Regional de Cultura do Norte (DRC Norte), 
Direção Regional de Agricultura e Pescas do Norte (DRAP Norte), EDP–Distribuição. 
Os pareceres recebidos, que se encontram em anexo, foram analisados e integrados no presente 
Parecer da CA, sempre que se entendeu ser pertinente, tendo ainda sido analisados em capítulo 
próprio. 

 Abertura de um período de Consulta Pública, que decorreu durante 20 dias úteis, desde 2 de abril 
até 2 de maio de 2014. 

 Visita ao local, efetuada nos dias 23 e 24 de abril de 2014, tendo estado presentes os 
representantes da CA (da APA/DAIA, da APA/DCOM, da APA/ARH Norte, do ICNF, da DGPC, do 
LNEG, da CCDR Norte, da DGEG, da FEUP), da EDP – Gestão da Produção de Energia, S.A., da 
empresa que elaborou o EIA e do projetista. 

 Análise técnica do EIA e respetivos aditamentos e elementos complementares, bem como a 
consulta dos elementos de Projeto da "Ligação à Rede Nacional de Transporte de Eletricidade, a 
400 kV, do Aproveitamento Hidroelétrico de Foz Tua", com o objetivo de avaliar os impactes do 
projeto e a possibilidade dos mesmos serem minimizados/compensados. 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 (incluindo Domínio Hídrico), 
a DGPC sobre Património Cultural - Arqueológico, Arquitetónico e Imaterial; Paisagem Cultural - 
Património Mundial ADV, a CCDR Norte sobre Qualidade do Ar, Ordenamento do Território, Uso 
do Solo e Sócio-economia, bem como sobre Paisagem Cultural - Património Mundial ADV, o 

ISA/CEABN sobre Paisagem, a FEUP sobre Ambiente Sonoro, o ICNF sobre Ecologia (Fauna e 
flora; Habitats e Ecossistemas), o LNEG sobre Geologia e Geomorfologia (incluindo Tectónica e 
Sismicidade, Património Geológico Recursos Minerais e Risco Geológico), a DGEG sobre eficiência 
energética e interferências com áreas afetas a recursos geológicos. 
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 Seleção dos fatores ambientais fundamentais tendo em consideração as características do projeto 
e da área de implantação do projeto, para cada um dos corredores em avaliação. 

 Realização de reuniões de trabalho, visando a verificação da conformidade do EIA, bem como a 
integração no Parecer da CA das diferentes análises sectoriais e específicas, e ainda os resultados 
da Consulta Pública e dos contributos das entidades externas consultadas, para além da 
discussão das seguintes temáticas principais: objetivos do projeto, caracterização da situação 
existente, identificação e avaliação dos impactes e análise de alternativas. 

 Elaboração do Parecer Final da CA, com a seguinte estrutura: 1. Introdução, 2. Procedimento de 
Avaliação, 3. Enquadramento e Objetivos do Projeto, 4. Antecedentes, 5. Descrição do Projeto, 
6. Análise Específica, 7. Síntese dos Pareceres das Entidades Externas, 8. Resultados da Consulta 
Pública, 9. Análise e Seleção de Alternativas, 10. Conclusão e 11. Condicionantes, Elementos a 

Apresentar e Medidas de Minimização. 
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3. ENQUADRAMENTO E OBJETIVOS DO PROJETO 

O projeto da "Ligação à Rede Nacional de Transporte de Eletricidade, a 400 kV, do Aproveitamento 
Hidroelétrico de Foz Tua" (AHFT), constitui um projeto complementar e indissociável do AHFT, 
atualmente em construção (tendo a respetiva central uma potência de 251 MW reversíveis - dois grupos 
reversíveis, de 131MW cada) estando a sua conclusão prevista para 2016. 

O AHFT encontra-se em construção no âmbito do Programa Nacional de Barragens de Elevado Potencial 
Hidroelétrico (PNBEPH), que visa o cumprimento dos objetivos referentes às cotas de energia produzidas 
a partir de fontes renováveis, contribuindo para os objetivos estratégicos definidos a nível nacional e 
comunitário. 

É inquestionável a necessidade de escoamento da energia produzida pelo AHFT e a sua ligação à Rede 

Nacional de Transporte de Eletricidade [RNT(E)], sendo indispensável a construção de uma linha de 
transporte de energia de muito alta tensão, que arrancará do pórtico de saída da linha, contíguo à 
subestação (SE) do AHFT. 

Assim, a "Ligação à Rede Nacional de Transporte de Eletricidade, a 400 kV, do Aproveitamento 
Hidroelétrico de Foz Tua" tem por objetivo a construção de uma linha aérea de muito alta tensão, 
a 400 kV, com vista a transportar a energia elétrica a produzir no Aproveitamento Hidroelétrico de Foz 
Tua (AHFT) para entrega na RNT(E), contribuindo desta forma para os objetivos nacionais para a 
produção de energia elétrica a partir de fontes renováveis, nomeadamente os inscritos na Estratégia 
Nacional para a Energia 2020 (ENE 2020). 

A linha de muito alta tensão (LMAT) servirá igualmente para fornecer, a partir da rede elétrica para a 
central do AHFT, a energia elétrica para colocar os grupos reversíveis em funcionamento no modo de 

bombagem. 

O projeto encontra-se previsto no Plano de Desenvolvimento e Investimento da RNT(E) 2012-2017 
(2022). 

A ligação à RNT(E), de que é concessionária a Rede Elétrica Nacional – REN, S.A., requer o cumprimento 
das especificações técnicas estabelecidas por esta empresa para o projeto, a construção e a exploração 
da LMAT. 

A DGEG atribuiu, em 2005, a SE de Armamar como ponto de ligação da LMAT à RNT(E). Posteriormente, 
como resultado dos antecedentes da presente avaliação, foi adicionalmente considerada uma alternativa 
de ligação à RNT(E) sobre a linha de 400 kV Lagoaça – Armamar, considerada viável pela DGEG, num 
local próximo de Pocinho/Torre de Moncorvo, o que obrigará à abertura dessa linha com a construção de 
um Posto de Corte. 

Este projeto desenvolve-se parcialmente no Alto Douro Vinhateiro (ADV) inscrito na Lista do Património 
Mundial da UNESCO, na categoria de Paisagem Cultural Evolutiva e Viva (desde 14 de dezembro de 
2001), e em boa parte, na respetiva Zona Especial de Proteção (ZEP). O ADV integra a lista dos bens 
classificados como de interesse nacional, com a categoria de "Monumento Nacional", de acordo com o n.º 
3 e n.º 7 do Artigo 15.º da Lei n.º 107/2001, de 8 de setembro. Através do Aviso n.º 15 170/2010, de 30 
de julho, foi delimitada a Zona Especial de Proteção (ZEP) do ADV. 
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A construção do AHFT, perto da foz do rio Tua, dada a sua localização no limite do “Alto Douro Vinhateiro 
Paisagem Cultural Evolutiva e Viva” inscrito na Lista do Património Mundial em 2001, suscitou junto da 
UNESCO a questão da compatibilidade do projeto com a manutenção do Valor Universal Excecional (VUE) 
do bem, da sua integridade e autenticidade. 

No verão de 2012, foi realizada uma missão conjunta de monitorização reativa do Centro do Património 
Mundial (CPM)/Conselho Internacional dos Monumentos e dos Sítios (ICOMOS)/União Internacional para 
a Conservação da Natureza (IUCN), para avaliar o impacte do projeto do AHFT no VUE do Alto Douro 
Vinhateiro (ADV), mas também o seu sistema de gestão e o estado de conservação do sítio. Do relatório 
da missão constam diversas conclusões e recomendações que resultaram em obrigações, compromissos e 
tarefas a desenvolver pelo Estado Português, com um calendário associado. 

A Decisão 37 COM 7B.79 aprovada na 37.ª Sessão do Comité do Património Mundial (Phnom Penh, 

2013), constante em Anexo do presente Parecer, solicita expressamente o envio do EIA da LMAT ao 
Centro do Património Mundial para apreciação pelas Organizações Consultivas (ICOMOS e IUCN), antes 
de qualquer tomada de decisão sobre o seu traçado. 

Em cumprimento da referida Decisão, a Delegação Permanente de Portugal junto da UNESCO remeteu, 
em agosto de 2013, ao Centro do Património Mundial, o primeiro EIA (que entretanto foi retirado pelo 
proponente antes do final de 2013), bem como o EIA apresentado em janeiro de 2014, já em final de 
janeiro de 2014. 
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4. ANTECEDENTES 

4.1. RELAÇÃO COM A DIA DO AHFT 

Tendo o AHFT sido submetido a procedimento de AIA, a respetiva DIA emitida em 11/05/2009 (alterada 
em 18/06/2009) define as seguintes condicionantes relativas à ligação do AHFT à RNT(E): 

“8. As infraestruturas de transporte de energia à subestação deverão ter em conta soluções 
técnicas, de forma a minimizar o impacte visual e a afetação da área classificada do Alto 
Douro Vinhateiro. Deverá ser equacionada a possibilidade de ligação não aérea à 
subestação. 

 9. O projeto complementar da linha elétrica de Muito Alta Tensão do AHFT não deverá 
atravessar qualquer Zona de Proteção Especial (ZPE) ou área com elevada sensibilidade para 
a Avifauna, e deverá integrar todas as medidas de minimização para evitar o risco de 
eletrocussão e colisão de aves.” 

 

4.2. ANTECEDENTES DE AIA 

Em junho de 2011 foi submetido a procedimento de AIA um Estudo Prévio da "Linha Foz Tua – Armamar, 
a 400 kV" (Processo AIA n.º 2452), tendo sido objeto de parecer desfavorável por parte da CA a 5 de 
março de 2012. Face a um projeto de Declaração de Impacte Ambiental (DIA) com decisão desfavorável 
(datado de 8 de março de 2012), o proponente solicitou, em sede de audiência prévia dos interessados, 
o encerramento do procedimento de AIA, o que ocorreu na sequência de despacho favorável de 
encerramento do Senhor Secretário de Estado do Ambiente e do Ordenamento do Território de 

5 de junho de 2012. 

Este projeto, tendo por objetivo o escoamento da energia produzida no AHFT e a sua entrega na RNT(E), 
consistia na construção de uma linha aérea de muito alta tensão (400 kV) para ligação da futura central 
do AHFT (concelho de Alijó) à subestação (SE) de Armamar (já em exploração), localizada em Ariceira 
(concelho de Armamar). 

O Estudo Prévio apresentou, como soluções estudadas, apenas um corredor para o traçado da Linha, com 
duas pequenas variantes a esse corredor em dois troços (Alternativa A e Alternativa B) nas proximidades 
de Ervedosa do Douro e de Tabuaço. 

A Linha, com uma extensão de cerca de 29 km, desenvolvia-se quase na sua totalidade no interior da 
área da paisagem classificada do Alto Douro Vinhateiro e da respetiva zona especial de proteção, à 
exceção do troço final do corredor a partir do km 26+500 até à SE de Armamar e de pequenos troços 
compreendidos entre os km 20+300 a 21+800 e os km 22+800 a 23+650. 
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Posteriormente, em novembro de 2012, o proponente apresentou uma Proposta de Definição de Âmbito 

(PDA n.º 181) relativa ao EIA a desenvolver em fase de Estudo Prévio para a "Linha Foz Tua – Armamar, 
a 400 kV". Sendo esta designação a mesma do EIA apresentado em 2011, não reflete contudo o facto de 
algumas das alternativas equacionadas na PDA não terem como ponto de ligação a SE de Armamar. 
Na PDA foi analisado um conjunto de alternativas, com a consequente seleção das consideradas viáveis 
para análise no EIA. 
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Na sequência da apreciação efetuada, a CA emitiu o respetivo Parecer em março de 2013, tendo 
deliberado favoravelmente sobre a PDA apresentada e identificado os aspetos a abordar no EIA para 
além do proposto na PDA. 

Em agosto de 2013 o proponente apresentou o EIA para a "Ligação à Rede Nacional de Transporte de 
Eletricidade, a 400 kV, do Aproveitamento Hidroelétrico de Foz Tua", o qual foi instruído com o 
n.º AIA2712. 

A CA, no âmbito da apreciação inicial, pronunciou-se pela desconformidade do EIA, dado que o mesmo 
não continha a informação suficiente para dar continuidade à avaliação. Em sede de Audiência dos 
interessados, efetuada ao abrigo do Código de Procedimento Administrativo sobre a proposta de 
desconformidade do EIA, a EDP requereu a desistência do procedimento de AIA, manifestando a intenção 
de promover um novo procedimento de AIA. 

Desde modo, em novembro de 2013 procedeu-se ao encerramento do respetivo procedimento de AIA. 

Em janeiro de 2014 foi apresentado o presente EIA para avaliação. 

Refira-se que, embora a PDA tenha sido apresentada ao abrigo do anterior Regime Jurídico de AIA 
(RJAIA) - Decreto-Lei n.º 69/2000, de 3 de maio, alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 197/2005, 
de 8 de novembro, a deliberação da CA sobre a PDA mantém-se válida por dois anos, de acordo com o 
definido no novo RJAIA. 

 

4.3. ALTERNATIVAS 

Na PDA e considerando o Parecer emitido pela CA em março de 2012 (Processo AIA n.º 2452), foram 

inicialmente equacionadas diversas alternativas para esta ligação. 
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Figura 1 - Esquema das alternativas selecionadas na PDA para análise no EIA. 

[Fonte: PDA do EIA da Linha Foz Tua – Armamar, a 400 kV] 

 

Por questões de natureza técnica, as alternativas em cabo subterrâneo e na tensão de 220 kV foram 
consideradas inviáveis pela DGEG, na sua qualidade de entidade licenciadora. Pela mesma ordem de 
razões, a DGEG só admitiu como pontos viáveis de ligação à rede: a SE de Armamar (na margem 
esquerda do Douro, a sul do ADV); e um Posto de Corte para ligação à linha de 400 kV Lagoaça-
Armamar, na zona de Torre de Moncorvo (na margem direita do Douro, a nascente do ADV). Deste 
modo, estas duas questões, com fundamentação de natureza técnica, determinaram as alternativas agora 

em análise. 

Acresce ainda que, na sequência do Parecer emitido pela CA sobre a PDA, foi também abandonada a 
alternativa de saída da Central do AHFT para nascente (Este – constando na Figura 1 com a referência E), 
ou seja, com travessia do rio Tua a jusante da barragem de Foz Tua, dado que implicava uma maior 
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concentração de novas infraestruturas na área do ADV e, portanto, maior afetação da paisagem na área 
Património Mundial. 
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5. DESCRIÇÃO DO PROJETO 

5.1. DESCRIÇÃO 

O projeto da "Ligação à Rede Nacional de Transporte de Eletricidade, a 400 kV, do Aproveitamento 
Hidroelétrico de Foz Tua" consiste na construção de uma linha aérea de muito alta tensão, a 400 kV, 
entre o AHFT e a RNT(E). 

A LMAT a construir será suportada por apoios de vários tipos, com alturas que variam entre 20,55 m e 
74,60 m. Uma das alternativas analisadas envolve ainda a construção de um Posto de Corte. 

Localização 

Os corredores de 400 m das oito soluções alternativas do projeto atravessam dez concelhos, divididos em 
três distritos, apresentando-se no quadro seguinte a respetiva discriminação. 

Ao nível da Nomenclatura da Unidades Territoriais Estatísticas (NUTS), as soluções alternativas do projeto 
em análise estão localizadas na NUTS III - Douro, NUTS II - Norte e NUTS I – Continente. 

 

Quadro 1 – Distritos, concelhos e freguesias atravessados pelos corredores em análise. 

Distritos Concelhos Freguesias atuais Freguesias anteriores à Lei n.º 
11-A/2013 

Bragança 

Carrazeda 
de Ansiães 

União das freguesias de Castanheiro 
do Norte e Ribalonga 

Castanheiro 
Ribalonga 

Fonte Longa Fonte Longa 
Linhares Linhares 
Marzagão Marzagão 
Parambos Parambos 

União das freguesias de Lavandeira, 
Beira Grande e Selores Selores 

Vilarinho da Castanheira Vilarinho da Castanheira 
Torre de 
Moncorvo 

Cabeça Boa Cabeça Boa 
Castedo Castedo 

Vila Real 

Alijó 

União das freguesias de Castedo e 
Cotas 

Castedo 
Cotas 

Favaios Favaios 
São Mamede de Ribatua São Mamede de Ribatua 

União das freguesias de Vale de 
Mendiz, Casal de Loivos e Vilarinho 

de Cotas 
Vale de Mendiz 

Peso da 
Régua 

União das freguesias de Poiares e 
Canelas 

Canelas 
Poiares 

União das freguesias de Galafura e 
Covelinhas 

Covelinhas 
Galafura 

Sabrosa 

Gouvinhas Gouvinhas 
Paços Paços 

União das freguesias de São 
Martinho de Antas e Paradela de 

Guiães 
Paradela de Guiães 

Sabrosa Sabrosa 
Vilarinho de São Romão Vilarinho de São Romão 

Vila Real Guiães Guiães 

Viseu Armamar 
Aldeias Aldeias 

União das freguesias de Arícera e 
Goujoim Arícera 
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Armamar 
Armamar 

Coura 
Fontelo Fontelo 

União das freguesias de Vila Seca e 
Santo Adrião 

Santo Adrião 
Vila Seca 

Vacalar Vacalar 
Torre de Moncorvo Torre de Moncorvo 

Lamego União das freguesias de Parada do 
Bispo e Valdigem Parada do Bispo 

São João da 
Pesqueira 

Castanheiro do Sul Castanheiro do Sul 
Ervedosa do Douro Ervedosa do Douro 
Nagozelo do Douro Nagozelo do Douro 

União das freguesias de São João da 
Pesqueira e Várzea de Trevões São João da Pesqueira 

Soutelo do Douro Soutelo do Douro 

Tabuaço 

União das freguesias de Barcos e 
Santa Leocádia 

Barcos 
Santa Leocádia 

Chavães Chavães 
União das freguesias de Távora e 

Pereiro Távora 

União das freguesias de Pinheiros e 
Vale de Figueira 

Pinheiros 
Vale de Figueira 

Tabuaço Tabuaço 

 

Características técnicas e construtivas 

Em termos técnicos a LMAT será constituída pelos seguintes elementos estruturais, utilizados pela 
REN, S.A. nas linhas da RNT(E): 

 Dois cabos condutores por fase do tipo ACSR 595 (Zambeze) no circuito de 400 kV. Nos circuitos 
a 220 kV, no restabelecimento das linhas Valeira – Mogadouro e Valeira - Armamar 1/2 (Soluções 
2NM e 2SM), serão utilizados, respetivamente, um e dois cabos por fase ACSR 485 (Zebra); 

 Dois cabos de guarda sendo um do tipo OPGW e o outro convencional do tipo ACSR 153 
(Dorking); 

 Apoios reticulados em aço das famílias “Q” e “Y” para linhas simples a 400 kV; 
 Apoios reticulados em aço das famílias “DL” e Poste Especial para linhas duplas 400/220 kV; 
 Isoladores de vidro temperado do tipo U160BS; 
 Cadeias de isoladores e acessórios adequados aos escalões de corrente de defeito máxima de 

50 kA; 
 Fundações dos apoios constituídas por quatro maciços independentes em betão, formados por 

uma sapata em degraus e chaminé prismática ou fundações especiais dimensionadas caso a 
caso; 

 Circuitos de terra dos apoios dimensionados de acordo com as características dos locais de 
implantação dos apoios. 

Os apoios de linha dupla serão utilizados apenas no trecho GM (Soluções 2SM e 2NM), em que trechos 

das linhas a 220 kV Valeira–Mogadouro e Valeira–Armamar 1/2 partilham os mesmos apoios da ligação 
da linha do AHFT à RNT(E). 

A LMAT para ligação à RNT(E), a 400 kV, do AHFT terá as seguintes características gerais: 
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 Número de circuitos trifásicos - um a 400 kV, exceto no caso de serem adotadas as Soluções 2SM 
e 2NM, nas quais em parte dos trechos GM e H serão também instalados nos mesmos apoios os 
circuitos a 220 kV das linhas Valeira–Mogadouro e Valeira–Armamar 1/2; 

 Número de condutores por fase - dois no circuito de 400 kV, dois no troço em linha dupla a 
220 kV da linha Valeira–Armamar 1/2 e um a 220 kV na linha Valeira–Mogadouro; 

 Tensão nominal - 400 kV; no troço em linha dupla será 400 kV e 220 kV; 
 Tensão máxima de serviço - 420 kV; no troço em linha dupla será 420 kV e 245 kV; 
 Frequência - 50 Hz. 

Para o presente em particular foi dimensionado um apoio, designado "Poste Especial”, para efetuar a 
travessia do rio Douro. 

Os apoios são compostos por estruturas metálicas treliçadas convencionais, constituídas por perfis L de 

abas iguais ligados entre si diretamente ou por chapas de ligação e parafusos. 

Relativamente à disposição dos cabos condutores: nos trechos de linha simples, os condutores estão 
dispostos em esteira horizontal (apoios “Q” e “Y”); nos de linha dupla 400/220 kV, em esteira vertical 
dupla (apoios “DL”) ou triângulo duplo (Poste Especial). Os cabos podem ser colocados em amarração ou 
em suspensão e, por isso, os apoios tomam as designações de “apoios de amarração” e “apoios de 
suspensão”. 

As alturas e larguras dos tipos (famílias) de apoios a utilizar são as seguintes: 

Família do apoio 
Altura (m) Largura (m) 

Mínima Máxima Máxima total Mínima Máxima 
DL 24,00 52,00 (1) 74,60 13,40 17,00 
Q 20,60 65,60 (2) 70,60 20,00 24,10 
Y 20,55 60,55 (1) 65,55 - 24,00 

Poste Especial - 45,00 (2) 59,10 27,50 32,40 
(1) Ao nível das consolas inferiores 
(2) Ao nível da viga 

A área da base de uma fundação ou maciço corresponde a uma área que pode variar entre 1,44 m2 e 
15,21 m2, pelo que a cada apoio, sendo dotado de quatro maciços, está associada uma área total que 
pode variar entre 5,76 m2 e 60,84 m2. Trata-se da área da base, sendo os maciços estruturas prismáticas, 
ou seja, há um afunilamento da área até à superfície do solo. 

A altura máxima da fundação enterrada no solo é de 4 m. 
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Figura 2 - Esquema-tipo dos apoios de amarração. [Fonte: EIA] 

 

 

 
Figura 3 - Esquema tipo dos apoios de suspensão. [Fonte: EIA] 
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A LMAT inclui ainda os seguintes equipamentos, normalmente usados em linhas deste escalão de tensão: 

 Balizagem diurna e noturna (a ser definida em fase de projeto de execução, em cumprimento do 
estabelecido na Circular de Informação Aeronáutica 10/03, de 6 de maio de 2003, do Instituto 
Nacional de Aviação Civil). 
Os acessórios de balizagem diurna e noturna a utilizar são idênticos aos já utilizados nas linhas da 
RNT(E) pela REN, S.A.; 

 Balizagem para a avifauna, que consiste na colocação de dispositivos salva-pássaros (ou Bird 
Flight Diverters – BFD) nos cabos de guarda. 

 Caso se verifique necessário condicionar a construção de ninhos serão utilizadas as plataformas já 
utilizadas pela REN, S.A. nas linhas da RNT(E), com localização a definir no Projeto de Execução. 

Por sua vez, o Posto de Corte (previsto em duas das soluções alternativas definidas), a construir na zona 

de Pocinho/Torre de Moncorvo, fará a receção da produção energética do AHFT, sendo a energia 
posteriormente escoada do Posto de Corte, pela abertura da atual linha Armamar–Lagoaça, a 400 kV. 
A operação do Posto de Corte é normalmente telecomandada, pelo que não haverá pessoal em 
permanência diária nas instalações, mas apenas uma ocupação pontual. 

Será uma instalação vedada e apresentará uma plataforma com uma área de aproximadamente 150 m x 
200 m (3 ha), para instalação dos equipamentos necessários. Esta plataforma incluirá uma vala de 
drenagem. 

As atividades de construção da LMAT envolvem: 

 Instalação de estaleiro(s) e parque(s) de material; 
 Desmatação; 
 Abertura da faixa de proteção (ou segurança) para garantir as distâncias de segurança exigidas 

no Decreto Regulamentar n.º 1/92, de 18 de fevereiro (RSLEAT); 
 Reconhecimento, sinalização e abertura de acessos; 
 Piquetagem e marcação de caboucos dos apoios; 
 Abertura de caboucos; 
 Construção dos maciços de fundação e montagem das bases; 
 Montagem dos apoios 
 Instalação dos cabos 
 Colocação dos dispositivos de balizagem aérea 
 Restauração de zonas afetadas 

A eventual desativação e desmontagem de linhas elétricas de alta tensão existentes, com realização das 
várias operações necessárias, só ocorrerá após a entrada em funcionamento dos trechos das novas 
linhas, para evitar interrupções no transporte de energia. Envolverá, entre outras operações, a destruição 

dos maciços de fundação até à profundidade necessária para não condicionar o uso do solo, com um 
mínimo de 0,80 m. 

Por sua vez, a construção do Posto de Corte envolve as seguintes ações: 

 Instalação do estaleiro e parque de material; 
 Abertura de acessos; 
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 Trabalhos de topografia; 
 Construção da plataforma; 
 Abertura de caboucos e execução de fundações, em betão; 
 Construção das infraestruturas básicas; 
 Instalação de equipamentos. 

A fase de exploração da LMAT envolve a realização das seguintes operações de manutenção: 

 Inspeção periódica do estado de conservação da linha; 
 Observação da faixa de proteção; 
 Substituição de componentes deteriorados; 
 Manutenção da faixa de proteção, com o corte ou decote regular do arvoredo de crescimento 

rápido; 

 Execução das alterações impostas pela construção de edifícios ou de novas infraestruturas; 
 Condução da linha integrada na RNT(E), deteção, registo e eliminação de incidentes. 

Estaleiros, efluentes, resíduos, desmatação, movimentos de terras e terras sobrantes, cronologia do 
projeto 

No que concerne aos estaleiros e outras áreas de apoio à obra, considerando que o projeto se encontra 
em fase de Estudo Prévio, a sua localização não está ainda definida, devendo no entanto ser 
preferencialmente utilizados locais já intervencionados, devendo ser respeitado um conjunto de 
condicionalismos. 

As localizações dos estaleiros serão definidas previamente à fase de construção pelo adjudicatário da 
obra, sendo objeto de aprovação prévia pela equipa de supervisão e de acompanhamento ambiental da 
obra. 

A operação de desmatação será realizada na envolvente da construção dos apoios, numa área 
correspondente entre 100 m2 e 400 m2, por apoio. A área afetada será recuperada na quase totalidade 
após a construção, pelo que o solo efetivamente ocupado corresponde aos quatro maciços de fundação 
de cada apoio. Nos locais de implantação de alguns apoios poderá ser necessário proceder ao abate de 
arvoredo ou ao arranque da vegetação. 

A abertura de novos acessos aos locais de implantação dos apoios só será realizada caso não ocorram em 
áreas condicionadas ou restritas, sendo acordada com os proprietários dos terrenos atravessados e 
tendo, em consideração a ocupação existente e a época mais propícia (por exemplo, após as colheitas). 
Os acessos eventualmente criados, caso não representem uma mais-valia para as acessibilidades locais e 
tenham o acordo dos proprietários, serão eliminados, repondo-se a situação anterior à sua implantação. 

A localização dos apoios resulta sempre de contactos e acordos a estabelecer caso a caso com os 

proprietários, podendo proceder-se a pequenos ajustes na fase de Projeto de Execução, de modo a evitar 
o abate de exemplares arbóreos ou a afetação de culturas permanentes (vinha, oliveiras ou outras 
árvores de fruto). 

Para abertura dos caboucos, a área envolvente necessária varia entre 100 m2 e 400 m2. Esta operação 
envolverá alguns cuidados especiais, caso se verifique necessário a sua concretização em áreas de vinha 
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ou de outras culturas permanentes. Para a escavação não serão utilizados explosivos nas zonas de 
socalcos e plataformas, que será realizada com recurso a ferramentas manuais e retroescavadoras de 
pequenas dimensões. 

Os materiais retirados dos caboucos serão posteriormente repostos, sendo provisoriamente depositados 
em locais apropriados e devidamente desagregados, de forma a que a reposição respeite a estrutura do 
terreno existente antes da abertura dos caboucos. Usualmente o volume de terras sobrantes é reduzido. 

A construção dos maciços das fundações dos apoios envolve operações de betonagem no local, sendo 
utilizado betão pronto transportado por betoneira, por bombas de betão, por correias transportadoras ou 
outros por outros meios. A área envolvente necessária para a betonagem varia entre 100 m2 e 400 m2, 
na zona do apoio. 

Está prevista a elaboração, na fase de projeto de execução, dos Planos de Prevenção e Gestão de 
Resíduos de Construção e Demolição (PPGRCD) para as obras da LMAT e, eventualmente, do Posto de 
Corte. 

No que concerne ao cronograma do Projeto, prevê-se a sua construção e realização de testes de 
novembro de 2014 a dezembro de 2015. 

O projeto terá como vida útil a necessária para corresponder ao prazo de 75 anos de exploração do 
AHFT, de acordo com o prazo de vigência da concessão de utilização de recursos hídricos e da 
correspondente licença de produção de eletricidade da central do AHFT. 

Projetos associados ou complementares 

Como projetos associados ou complementares, foram identificados os seguintes: 

 O Posto de Corte, a 400 kV, que constitui um projeto associado; 

 O AHFT e a SE de Armamar, que constituem projetos complementares. O projeto complementar 
de SE de Armamar, que já existe, consistirá na construção do painel de receção da ligação da 
linha, o que correrá pela concessionária da RNT(E). 

Outros aspetos construtivos 

Os valores das distâncias mínimas dos condutores a obstáculos estão fixados pelo Regulamento de 
Segurança das Linhas de Energia em Alta Tensão (RSLEAT), aprovado pelo Decreto Regulamentar 
n.º 1/92. 

Neste projeto foram, no entanto, adotados os critérios definidos pela REN S.A. para construção das linhas 
da RNT(E), os quais estão acima dos mínimos regulamentares (conforme consta do quadro seguinte), 
criando-se assim uma faixa de servidão menos condicionada e aumentando-se o nível de segurança em 
geral. 
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Quadro 2 – Distâncias mínimas de segurança dos condutores aos obstáculos da LMAT. [Fonte: EIA] 

Tipo de obstáculos 
Distancias (m) 

REN, S.A. Mínimos RSLEAT 
Solo 14,0 8,0 
Árvores 8,0 5,0 
Edifícios 8,0 6,0 
Estradas 16,0 10,3 
Vias-férreas eletrificadas 1 16,0 16,0 
Vias-férreas não eletrificadas 15,0 10,3 
Outras linhas aéreas 2 7,0  7,0 
Obstáculos diversos 7,0 5,0 

1. Para distâncias entre o ponto de cruzamento e o apoio de 400kV mais próximo iguais ou inferiores a 
200 metros 

2. Para linhas de tensão igual ou inferior a 400 kV e para distâncias entre o ponto de cruzamento e o apoio 
de 400 kV mais próximo, iguais ou inferiores a 300 metros 

 

O regime legal de construção e exploração de linhas aéreas prevê, ainda, a constituição de uma servidão 
administrativa, numa faixa com a largura máxima de 45 m, centrada no eixo da linha, que constitui a 
zona de proteção, na qual são condicionadas, ou sujeitas a autorização prévia, algumas atividades ou 
instalações. Ficará condicionada ou sujeita a autorização, por exemplo, a construção de edifícios, para 
garantia das distâncias mínimas de segurança, ou a instalação de pivots de rega. 

Nesta servidão não são permitidas plantações de espécies florestais de crescimento rápido, tais como 
pinhal e eucaliptal, que serão objeto de corte caso existam no corredor de passagem da linha. No 
entanto, não há restrições significativas a pomares ou outras espécies florestais de menor porte e 
crescimento lento, nem à continuidade das práticas agrícolas comuns, podendo apenas ocorrer a 
necessidade de alguma poda ou decote de árvores, para cumprimento das distâncias de segurança 
relativamente a condutores. 

O efetivo estabelecimento das LMAT está, para além dos processo de licenciamento, condicionado à 
obtenção do acordo com os proprietários cujos terrenos serão percorridos pelas LMAT, sendo de prever a 
constituição de servidões administrativas para regular as justas indemnizações por eventuais prejuízos 
causados quer na fase de implantação quer na fase de exploração. 

Por outro lado, relativamente aos campos eletromagnéticos, a Portaria n.º 1421/2004, de 23 de 
novembro, define o quadro de restrições básicas e fixa os níveis de referência relativos à exposição do 
público em geral aos campos eletromagnéticos. Os níveis de referência constantes nesta Portaria indicam 
que os valores máximos são de 5 kV/m e 100 μT para o campo elétrico e magnético, respetivamente. 

Com base em análises comparativas (com cálculos teóricos e medições efetuadas em linhas similares de 
todo o mundo), conclui-se que os valores dos campos sob qualquer linha da REN de qualquer nível de 
tensão se encontram abaixo dos limites referidos na citada Portaria. 

Na fase de exploração, será gerado ruído pela LMAT na gama de frequências audíveis com origem nos 
cabos, através de dois mecanismos diferentes: vibração eólica em regime turbilhonar; e agitação 
molecular em resultado do efeito coroa (origem elétrica), o qual é também responsável por perdas de 
energia e formação de ozono. O dimensionamento do número e secção de condutores a utilizar nas 
ligações de alta tensão procurará sempre minimizar este efeito. No entanto, a sua intensidade depende 
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fortemente das condições ambientais, intensificando-se com a humidade; o envelhecimento dos 
condutores favorece a redução do efeito de coroa. 

 

5.2. ALTERNATIVAS EM ANÁLISE 

Para a ligação do AHFT à RNT(E), a 400 kV, foi equacionado um conjunto de quatro corredores 
alternativos para implantação da LMAT, com várias subalternativas pontuais, traduzindo-se num total de 
oito soluções/corredores alternativos de 400 m, duas das quais implicam a necessidade de construção de 
um Posto de Corte, o qual fará a receção da energia produzida no AHFT, sendo a energia posteriormente 
escoada pela abertura da atual Linha Armamar-Lagoaça, de 400 kV. 

O projeto é constituído genericamente pela linha simples ou mista que vai ligar a subestação do AHFT à 

subestação de Armamar (Soluções 1, 2 e 4) ou ao Posto de Corte (Solução 3). 

Assim, as oito alternativas analisadas no EIA, designadas por soluções, são as seguintes: 

 Solução 1 - correspondente à Alternativa 1 da PDA, com atravessamento do rio Tua a cerca 
de 400 m a montante da Barragem de Foz Tua e com linha independente a 
400 kV em todo o traçado; 

 Solução 2SI - correspondente à Alternativa 2 da PDA, com atravessamento do rio Tua a cerca 
de 400 m a montante da Barragem de Foz Tua e com linha independente a 
400 kV, em todo o traçado; 

 Solução 2SM - correspondente à Alternativa 2 da PDA, com atravessamento do rio Tua a cerca 
de 400 m a montante da Barragem de Foz Tua e com linha mista 400/220 kV, na 
zona da Valeira; 

 Solução 2NI - correspondente à Alternativa 2 da PDA, com atravessamento do rio Tua a cerca 
de 2 km a montante da Barragem de Foz Tua e com linha independente a 
400 kV, em todo o traçado; 

 Solução 2NM - correspondente à Alternativa 2 da PDA, com atravessamento do rio Tua a cerca 
de 2 km a montante da Barragem de Foz Tua e com linha mista 400/220 kV, na 
zona da Valeira; 

 Solução 3S - correspondente à Alternativa 3 da PDA, com atravessamento do rio Tua a cerca 
de 400 m a montante da Barragem de Foz Tua; 

 Solução 3N - correspondente à Alternativa 3 da PDA, com atravessamento do Tua a cerca de 
2 km a montante da Barragem de Foz Tua; 

 Solução 4 - correspondente à Solução 4 da PDA, saindo para norte, sem atravessar o rio Tua 
e desenvolvendo-se para poente, pela margem norte do rio Douro, atravessando-
o, neste caso, na barragem de Bagaúste (Régua). 

Assim, a Solução 1 faz a ligação do AHFT à SE de Armamar, com travessia do rio Douro cerca de 1,5 km 
a montante da foz do rio Tua; a Solução 2 (alternativas 2SI, 2SM, 2NI e 2NM) também liga à SE de 
Armamar, com travessia do rio Douro próximo e por jusante da barragem da Valeira, aproveitando partes 
de corredores já existentes em cerca de 10 km num troço e 15 km noutro, podendo aí optar-se pela 
reconstrução das linhas existentes, que passarão a linhas duplas e triplas; a Solução 3 (alternativas 3S e 
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3N) faz a ligação do AHFT a um novo Posto de Corte a criar, na envolvente de Pocinho/Torre de 
Moncorvo; a Solução 4 faz a ligação à SE de Armamar, com travessia do Douro entre Peso da Régua e 
Pinhão, próximo e por montante da barragem da Régua e cruza, por cima, várias linhas de muito alta 
tensão existentes, o que implica a utilização de apoios mais altos nesses locais. 

A desagregação das Soluções 2 e 3 em diferentes alternativas, identificadas por letras, têm o seguinte 
significado: 

 “S” – representa uma saída com atravessamento do rio Tua a cerca de 400 m a montante da 
Barragem de Foz Tua (ou seja, o atravessamento mais a sul); 

 “N” – representa uma saída com atravessamento do rio Tua a cerca de 2 km a montante da 
Barragem de Foz Tua (ou seja, o atravessamento mais a norte); 

 “I” – representa linha independente de corredores já existentes; 

 “M” – significa linha em apoio misto, referente à utilização de corredores de linhas já instaladas. 

Numa parte significativa da sua extensão as várias soluções alternativas têm trechos comuns. Por este 
motivo, as soluções consideradas no EIA podem ser analisadas como resultado da combinação de um 
conjunto de trechos, designados alfabeticamente de A a M, apresentando-se um esquema dessa 
combinação na figura seguinte e as suas principais características no quadro abaixo. 

 

Quadro 3 - Principais características das alternativas. 

Solução/ 
Alternativa 

Combinação de 
trechos 

Extensão 
aproximada 

(km) 

Área de 
implantação 

(m2) 

Número 
de apoios 
estimado 

Área 
total 
dos 

apoios 
(m2) (3) 

Vão 
médio 

(m) 

Alturas máximas 
dos apoios (m) 

Alturas médias dos 
apoios (m) 

Útil Total Útil Total 

1 A+B+C+D 30,2 15,200 76 4180 396 65,6 70,6 30,4 36,8 

2SI A+B+E+F+GI+H+D 39,3 20,400 102 5610 385 65,6 70,6 30,4 36,9 

2SM A+B+E+F+GM+H+D 39,7 20,800 104 5720 382 65,6 70,6 30,3 41,1/39,2 

2NI A+I+J+F+GI+H+D 42,4 22,000 110 6050 385 65,6 70,6 30,2 36,8 

2NM A+I+J+F+GM+H+D 42,7 22,400 112 6160 381 65,6 70,6 30,1 40,6/38,8 

3S (1) A+B+E+F+K+M 32,3 16,600 (2) 83 4150 389 51,6 60,6 29,5 36,4 

3N (1) A+I+J+F+K+M 35,3 18,200 (2) 91 4550 388 51,6 60,6 29,4 36,2 

4 A+I+L 42,1 22,600 113 5650 372 61,6 70,6 28,6 35,3 
(1) Inclui 1,5 km da abertura da linha existente a 400 kV Lagoaça (trecho M). 
(2) A este valor deverá ser acrescentada área de implantação do Posto de Corte previsto para esta solução, 30,000 m2. 
(3) Considerando uma área média por apoio de 55 m2 (Soluções 1, 2SI, 2SM, 2NI e 2NM) e de 50 m2 (Soluções 3S, 3N e 4). 
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Figura 4 - Combinação de trechos das soluções alternativas em avaliação. [Fonte: EIA] 

 

Algumas das soluções alternativas da LMAT para ligar a Central do AHFT à RNT(E), utilizam corredores 
(espaços canal) de LMAT existentes, quer na Régua (Solução 4), quer na Valeira (Soluções 2SI, 2SM, 2NI 
e 2NM), fazendo ligação de aproveitamentos hidroelétricos, anteriores à classificação do território como 



Parecer da Comissão de Avaliação 

Procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental N.º 2735 
 

Ligação à Rede Nacional de Transporte de Eletricidade, a 400 kV, 
do Aproveitamento Hidroelétrico de Foz Tua 23 

Estudo Prévio 

ADV (como a Régua e a Valeira), à RNT(E), nomeadamente as que apresentam uma designação que 
envolva a letra M. 

Em relação ao atravessamento do ADV, constata-se que a Solução 4 é a que ocupará maior extensão 
(4 km) e as Soluções 3 a menor extensão (cerca de 400 m) variando todas as outras entre 2 e 3 km. 
Quanto à ocupação da ZEP, a Solução 3S é a que se desenvolve com menor extensão (19,4 km), 
seguindo-se as Soluções 1 e 3N (com 22,6 e 22,4 km, respetivamente) e, por ordem de acréscimo de 
ocupação, as soluções 2SI, 2SM, 2NI, 2NM e 4 (31,8; 32,5; 34,9; 35,6 e 36,6 km, respetivamente). 

As principais características de cada uma das soluções alternativas são as seguintes: 

 Solução 1, com atravessamento do rio Tua a cerca de 400 m a montante da Barragem de Foz 
Tua e com linha independente a 400 kV em todo o traçado. 

 

 
Figura 5 - Vista do atravessamento do rio Douro. Figura 6 – Vista do atravessamento do rio Tua 

(a sul da barragem), no trecho B. 

 
Figura 7 - Atravessamento do rio Douro na Barragem da Valeira. 

A Solução 1 constitui uma alternativa de linha simples a 400 kV ao longo de toda a sua extensão, 
de cerca de 30 km. Esta solução sai para norte da SE de Foz Tua, cruzando o rio Tua a cerca de 
400 m a montante da Barragem de Foz Tua (trecho B), contornando a localidade do Fiolhal e 
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infletindo para sul para atravessar o rio Douro, aproveitando o corredor de uma linha existente de 
60 kV (trecho C). O rio Douro é cruzado a cerca de 1,5 km a montante da confluência com o rio 
Tua. 

Cerca de 400 m após a travessia do rio Douro, a linha saí do perímetro do ADV, desenvolvendo-
se dentro da respetiva Zona Especial de Proteção (ZEP) no sentido sudoeste. Neste percurso, 
onde transpõe o rio Távora, percorre uma zona de relevo acidentado, cruzando antes no caminho 
o vale do rio Torto (km 2+500 do trecho D). 

Após cruzar o rio Távora, desenvolve-se posteriormente, a sul da sede do concelho de Tabuaço, 
evitando a interferência com a área urbana, numa zona já muito periférica da ZEP, acabando por 
sair desta zona na chegada à SE de Armamar. Neste percurso verifica-se também a aproximação 
aos corredores de outras linhas de muito alta tensão existentes, nomeadamente a linha 

Armamar-Lagoaça, a 400 kV. 

 Solução 2SI, com atravessamento do rio Tua a cerca de 400 m a montante da Barragem de Foz 
Tua e com linha independente a 400 kV em todo o traçado. 

Esta solução apresenta, tal como a Solução 1, os trechos A e B, prolongando-se para nascente, 
de forma a atravessar o rio Douro na zona da barragem da Valeira, aproveitando até este local o 
corredor existente da linha simples a 220 kV, designada Mogadouro-Valeira, e igualmente o 
corredor da linha dupla Valeira-Armamar, a 220 kV, numa extensão de 5 km. A Solução 2SI 
apenas aproveita o corredor das linhas existentes, sendo uma linha simples de 400 KV, 
completamente independente. 

Após a travessia do Douro, a Solução 2SI abandona logo de seguida o ADV, desenvolvendo-se 
por ZEP no sentido sudoeste, atravessando a zona de planalto no concelho de São João da 

Pesqueira, na área correspondente ao trecho H. 

Perto do cruzamento com a EN 222 (cerca do km 4+250 do trecho H) a Solução 2SI encontra o 
corredor da Solução 1, e passa a desenvolver-se de forma coincidente até à SE de Armamar, na 
extensão correspondente ao trecho D. 

 Solução 2SM, com atravessamento do rio Tua a cerca de 400 m a montante da Barragem de 
Foz Tua e com linha mista 400/220 kV, na zona da Valeira. 

A Solução 2SM assemelha-se nos seus primeiros 6 km à Solução 2SI; partir deste ponto 
apresenta, como diferença principal desta solução, a desmontagem das linhas existentes Valeira-
Mogadouro e Valeira-Armamar 1/2 (contíguas ao rio Douro), na extensão respetiva de 4,5 km e 
4,4 km, para constituição de uma linha mista 400/220 kV (trecho GM e parte do trecho H). 
Consequentemente, os respetivos corredores atuais ficarão libertos de apoios e cabos. 
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Figura 8 – - Saída da Solução 2SM da Barragem da Valeira. 

A constituição desta solução como uma linha mista teve como objetivo primordial concentrar a 
nova linha com as linhas existentes, com vista a minimizar a interferência provocada pelos apoios, 
ao nível da ocupação do solo, e pela presença dos cabos elétricos, ao nível aéreo. Neste sentido, 
uma das vantagens desta solução será corrigir a elevada proximidade da linha existente Valeira-
Mogadouro a habitações, projetando-se a linha mista para uma área mais afastada das mesmas. 

Na localidade de Carrapatosa, a constituição da linha mista permitirá desmontar os apoios e 
cabos elétricos próximos de habitações. 

Deste modo, a concretização da Solução 2SM incluirá o projeto de modificação parcial das linhas 
existentes Valeira-Mogadouro e Valeira-Armamar, da RNT(E) a 220 kV (sujeito a licenciamento 
próprio junto da DGEG), incluído no presente procedimento AIA. 

No trecho H, a linha mista 400/220 kV volta a separar-se, seguindo a linha Valeira-Armamar, 
a 220 kV, o seu percurso atual na direção poente, enquanto a linha em análise, a 400 kV, segue a 
direção sudoeste até à SE de Armamar, tal como descrito para as soluções anteriores. 

 Solução 2NI, com atravessamento do rio Tua a cerca de 2 km a montante da Barragem de 
Foz Tua e com linha independente a 400 kV em todo o traçado. 

A Solução 2NI é muito semelhante à Solução 2SI, com uma diferença apenas no atravessamento 
do rio Tua; iniciando-se no trecho A (a saída da SE de Foz Tua), seguindo para norte (trecho I) e 
cruzando o rio Tua a cerca de 2 km a montante da Barragem de Foz Tua (trecho J). Por esta 
razão, esta alternativa é um pouco mais extensa que a Solução 2SI, tendo cerca de 42,4 km. 

Cerca de 700 m a norte da povoação de Linhares esta alternativa segue os trechos comuns à 
Solução 2SI (trechos GI, H e D), aproveitando igualmente os corredores das linhas existentes 

Valeira-Mogadouro e Valeira-Armamar, mas desenvolvendo-se numa linha completamente 
independente. 
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 Solução 2NM, com atravessamento do rio Tua a cerca de 2 km a montante da Barragem de Foz 
Tua e com linha mista 400/220 kV, na zona da Valeira. 

A Solução 2NM apresenta um traçado muito semelhante à Solução 2SM, sendo igualmente uma 
linha mista 400/220 kV, nos trechos GM e parte do trecho H, diferindo unicamente na 
sobrepassagem do rio Tua, que em analogia com a Solução 2NI, é também efetuada cerca de 
2 km a montante da Barragem de Foz Tua. 

Tal como na Solução 2SM, a concretização desta alternativa envolve a desmontagem das linhas 
existentes Valeira-Mogadouro e Valeira-Armamar 1/2 (contíguas ao rio Douro), na extensão 
respetiva de 4,5 km e 4,4 km, para constituição de uma linha mista 400/220 kV (trecho GM e 
parte do trecho H). Consequentemente, os respetivos corredores atuais ficarão libertos de apoios 
e cabos. 

Deste modo, a Solução 2NM incluirá o projeto de modificação parcial das linhas existentes 
Valeira-Mogadouro e Valeira-Armamar 1/2, da RNT(E) a 220 kV, sujeito a licenciamento próprio 
junto da DGEG, incluído no presente procedimento AIA. 

 Solução 3S, com atravessamento do rio Tua a cerca de 400m a montante da Barragem de 
Foz Tua. 

A Solução 3S efetua a ligação à RNT(E), numa linha simples a 400 kV, através de um novo Posto 
de Corte a construir, a cerca de 32 km a nascente de Foz Tua, no município de Torre de 
Moncorvo, na proximidade da linha existente Armamar-Lagoaça, a 400 kV, com a qual se 
interligará. 

Trata-se de uma solução criada para minimizar o atravessamento do ADV. 

Esta solução tem início com a travessia do rio Tua, a cerca de 400 m a montante da barragem de 
Foz Tua, seguindo os trechos B e F. No final do trecho F, a norte da povoação de Linhares, o 
traçado desta solução segue para nascente, na extensão correspondente ao trecho K. Neste 
trajeto, o corredor passa cerca de 2 km a sul de Carrazeda de Ansiães, atravessando zonas de 
serra até à Várzea do Sabor, onde, após transpor o rio, sobe novamente para a cumeada onde se 
situa o Posto de Corte a construir.  

O local previsto para instalação do Posto de Corte é uma área relativamente aplanada, sendo 
utilizado um caminho existente para acesso, que não será alterado. 

Esta solução inclui ainda um trecho designado M, localizado após o novo Posto de Corte, que 
corresponde à área de abertura da Linha Armamar-Lagoaça, a 400 kV. 

 Solução 3N, com atravessamento do rio Tua a cerca de 2 km, a montante da Barragem de Foz 
Tua. 

A Solução 3N é bastante análoga à Solução 3S, diferenciando-se apenas no local de travessia do 
rio Tua, que é efetuada mais a norte, cerca de 2 km a montante da barragem de Foz Tua, 
utilizando os mesmos trechos das Soluções 2NI e 2NM, trechos I e J seguindo pelo trecho K, 
comum à Solução 3S, até ao Posto de Corte a construir em Torre de Moncorvo, no mesmo local 
da Solução 3N. 
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Esta solução é ligeiramente mais extensa que a Solução 3S, sendo um corredor com 
aproximadamente 35,3 km. A abertura da linha Armamar-Lagoaça, a partir do novo Posto de 
Corte é feita de forma igual à da Solução 3S. 

 

 
Figura 9 - Atravessamento do Vale da Vilariça.  Figura 10 - Local de implantação do Posto de Corte. 

 

 Solução 4, saindo para norte, sem atravessar o rio Tua e desenvolvendo-se para poente, pela 
margem norte do rio Douro, atravessando-o, neste caso, na barragem de Bagaúste (Régua). 

Esta solução, com cerca de 42 km de extensão, prevê a ligação através de uma linha simples, a 
400 kV, entre a SE de Foz Tua e a SE de Armamar, desenvolvendo-se para poente, pela margem 
norte do rio Douro. 

Esta solução, como todas as outras, tem início no trecho A, seguindo pelo trecho I, e 
posteriormente pelo trecho L na direção oeste. Passa a sul de Favaios e de Sabrosa, contornando 
o ADV, o qual só será atravessado na zona da Barragem de Bagaúste, em Peso da Régua, onde é 
feita a transposição do rio Douro. 

Depois da transposição do rio Douro, esta solução terá de sobrepassar cinco linhas de alta e 
muito alta tensão, como preconiza o Regulamento de Segurança de Linhas Elétricas de Alta 
Tensão (RSLEAT): Linhas Armamar-Carrapatelo 1 e 2, a 220 kV; Linha Tabuaço-Valdigem, 
a 150 kV; Linha Armamar-Valdigem, a 220 kV; Linhas Bodiosa-Valdigem e Armamar-Recarei, a 
220+400 kV; e Linhas Bodiosa-Armamar e Bodiosa-Valdigem, a 400/220 kV. 

Nos últimos 5 km, no sentido sudeste até à chegada à SE de Armamar, verifica-se que o corredor 
da Solução 4 acompanha o corredor das linhas existentes. 

Apesar de tecnicamente viável, o facto de sobrepassar um conjunto tão numeroso de linhas, 
introduz um maior risco de interrupção do serviço, em caso de queda de um cabo da linha 
superior, diminuindo a fiabilidade da rede. 
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Figura 11 – - Atravessamento da ribeira de Covelinhas acompanhando 

a linha de 220kV Vila Pouca de Aguiar – Valdigem. 
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6. ANÁLISE ESPECÍFICA 

No EIA, os impactes do projeto foram avaliados para os seguintes fatores ambientais: Geologia; Solos; 
Hidrologia; Qualidade do Ambiente (Ambiente Sonoro, Qualidade do Ar); Biodiversidade; Ordenamento do 
Território; Uso do Solo; Sócio-economia; Paisagem; Património Cultural, Arqueológico, Arquitetónico e 
Imaterial; Paisagem Cultural – Património Mundial – ADV. 

Atendendo às características do projeto e local de implantação, às informações contidas no EIA, na 
informação complementar ao EIA (solicitada pela CA), nos elementos do Estudo Prévio e outras 
recolhidas durante o procedimento de avaliação, foi possível identificar, decorrente da avaliação efetuada 
pela CA, os aspetos mais relevantes que seguidamente se evidenciam. 

 

6.1. ENERGIA 

A Solução 1, comparativamente com as restantes alternativas, tendo menor extensão (cerca de menos 
10 Km que a opção seguinte) e consequentemente menor número de apoios, é a opção mais eficiente do 
ponto de vista energético. 

Para esta eficiência contribuem as menores perdas de energia e a maior fiabilidade de serviço que 
decorre de ser uma ligação dedicada e independente das demais linhas da RNT(E). 

Acresce que é a opção menos dispendiosa, quer em termos de investimento quer em termos de custos de 
Operação e Manutenção, sendo estes últimos diretamente repercutidos na tarifa. 

Finalmente, interessa referir que esta opção está alinhada com os fluxos energéticos para os grandes 
pólos de consumo situados predominantemente no litoral do país. 

Efetivamente, no que concerne a este assunto importa referi que de acordo com o exposto no Decreto-
Lei n.º 215-A/2012, de 8 de outubro, o planeamento da RNT(E), prevê as medidas destinadas a 
assegurar a adequação da rede, a segurança do abastecimento e a existência de capacidade para a 
receção e entrega de eletricidade, com níveis adequados de segurança e de qualidade de serviço, 
competindo à concessionária da rede de transporte (REN, SA) a elaboração de um plano decenal 
indicativo do desenvolvimento e investimento da RNT(E) (PDIRT) nos anos ímpares. 

O PDIRT contém informação sobre as infraestruturas a construir ou modernizar no período de 10 anos 
seguintes, indicação dos investimentos que o operador da RNT(E) já decidiu efetuar e, dentro destes, 
aqueles a realizar nos três anos seguintes, bem como o respetivo calendário de execução. 

O PDIRT contempla as obrigações decorrentes do Mercado Ibérico de Eletricidade (MIBEL) bem como as 
medidas de articulação necessárias ao cumprimento junto da Agência de Cooperação dos Reguladores da 

Energia (ACER) e da (REORT) para a eletricidade, nomeadamente no âmbito do plano decenal não 
vinculativo de desenvolvimento da rede à escala comunitária. 

Na elaboração do PDIRT, o operador da RNT(E) tem em consideração, para além dos elementos já 
referidos, a caraterização da RNT, realizada em conformidade com os objetivos e requisitos de 
transparência previstos no Regulamento (CE) n.º 714/2009, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 
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13 de julho, devendo conter a informação técnica necessária ao conhecimento da situação da rede, 
designadamente a capacidade instalada nas subestações, bem como informação sobre a efetiva utilização 
da capacidade de interligação disponível para fins comerciais, o RMSA (Relatório de Monitorização da 
Segurança de Abastecimento) mais recente; os padrões de segurança para planeamento da RNT(E) e 
demais exigências técnicas e regulamentares, nomeadamente as resultantes do Regulamento de 
Operação das Redes; as solicitações de reforço de capacidade de entrega e de painéis de ligação 
formulados pelo operador da RND (Rede Nacional de Distribuição), o planeamento da rede de distribuição 
em AT (Alta Tensão) e MT (Média Tensão) e as licenças de produção atribuídas, bem como outros 
pedidos de ligação à rede de centros electroprodutores, nomeadamente as barragens aprovadas no Plano 
Nacional de Barragens de Elevado Potencial Hidroelétrico. 

 

6.2. INTERFERÊNCIAS COM ÁREAS AFETAS A RECURSOS GEOLÓGICOS 

Da análise da informação constante nos desenhos integrados em anexo ao presente Parecer, referente a 
interferências com áreas afetas a recursos geológicos, resulta que as Soluções 3 e 4 não sejam tidas em 
linha de conta, em virtude de intersectarem áreas potenciais de recursos geológicos metálicos (como é o 
caso do concelho de Torre de Moncorvo) e/ou áreas de contratos de prospeção e pesquisa com direitos 
atribuídos (caso dos concelhos de Alijó e Sabrosa). 

Considera-se assim que as Soluções 1 e 2, sob o ponto de vista de afetação do potencial geológico, serão 
as que apresentam menos inconvenientes. 

No entanto, a restante proposta de traçado de ligação à Subestação de Armamar ("trechos comuns"), 
numa pequena parte do seu traçado, intercepta uma área concessionada "Tabuaço"-MNCE00137, pelo 
que esta situação poderá ter que ser revista de modo a não interferir com os direitos que decorrem da 

assinatura do contrato de concessão assinado entre o estado Português e o concessionário. 

No entanto, sobre esta interceção, tendo sido contactada a EDP (enquanto proponente do presente 
projeto), a mesma referiu que a interferência do traçado do troço D – comum às Soluções 1 e 2 – com 
uma área concessionada para exploração experimental à Eurocolt Resources, já tinha sido analisada no 
EIA, em particular no Anexo 12 e referida no ponto 4.2.5 do EIA. 

A EDP informou ainda ter contactado o Vice-Presidente da Eurocolt Resources (concessionário da área 
acima mencionada), que referiu não haver previsivelmente qualquer incompatibilidade entre o projeto 
mineiro (em lavra subterrânea e a vários quilómetros do local da linha). 

 

6.3. GEOLOGIA, GEOMORFOLOGIA, TECTÓNICA, SISMICIDADE E RECURSOS MINERAIS 

A área de estudo atravessa os concelhos de Alijó, Armamar, Carrazeda de Ansiães, Lamego, Peso da 
Régua, Sabrosa, São João da Pesqueira, Tabuaço, Torre de Moncorvo e Vila Real. 

Esta vasta região é drenada sobretudo pelos rios Sabor, Tua, Pinhão, Corgo, Távora, Torto e ribeira do 
Tedo, todos da bacia hidrográfica do Douro. 
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As principais litologias presentes são xistos e grauvaques, correspondendo ao Complexo Xisto-
Grauváquico (predominante ao longo da maioria dos traçados) e rochas granitóides. 

 

A. Caracterização da situação de referência 

A caracterização apresentada é baseada no EIA na folha 2 da Carta Geológica de Portugal na escala 
1:200.000 e respetiva Notícia Explicativa (Pereira 2006), nas folhas 10-C (Peso da Régua), 10-D (Alijó), 
11-C (Torre de Moncorvo) e 14-B (Moimenta da Beira) da Carta Geológica de Portugal na escala 1:50.000 
e respetivas Notícias, bem como em dados do LNEG. 

 

A.1. Morfologia e Geomorfologia 

O modelado que se verifica no relevo decorre da interação de processos envolvendo a fracturação e as 
litologias que aqui ocorrem, sendo bem patente o contraste morfológico evidenciado entre terrenos de 
natureza metassedimentar e outros de natureza granítica. Os primeiros predominam ao longo da Solução 
4 e em grande parte da Solução 1, enquanto os granitos se observam sobretudo entre Armamar e 
Tabuaço (Solução 1) e entre Carrazeda e o vale da Vilariça (Solução 3). 

A área de estudo coincide, em termos gerais, com uma área da superfície fundamental de aplanamento 
da Meseta Norte, incluindo áreas aplanadas desta, neste caso nas regiões de Carrazeda, Alijó e S. João 
da Pesqueira. Após uma drenagem endorreica, que poderá ter atingido a Bacia Terciária do Douro em 
Espanha durante parte do Cenozóico, a drenagem fez-se posteriormente para o Atlântico através da bacia 
do Douro (in Pereira 2006). 

A morfologia da região em que se implanta o Projeto apresenta alguma heterogeneidade e contrastes 

acentuados, nomeadamente tendo em consideração: i) os principais vales que drenam para o rio Douro, 
correspondentes aos rios Sabor (vale da Vilariça), Tua, Pinhão, Corgo, Távora e Torto; ii) alguns planaltos 
mais amplos, com destaque para Carrazeda de Ansiães, Lousa, Chavães (a Sul de Tabuaço); iii) o próprio 
vale do Douro. 

Esta morfologia variada que se observa deve-se à geodiversidade presente, com modelado granítico ou 
xistento, cristas quartzíticas, vales fluviais amplos ou, por outro lado, vales estreitos e ravinosos, e ainda 
inúmeras evidências de condicionalismo tectónico traduzidas na paisagem. No modelado, enquanto em 
fácies metassedimentares são frequentes as formas decorrentes da alternância de bancadas de filitos, 
grauvaques e localmente de quartzitos (erosão diferencial), as rochas graníticas apresentam também 
inúmeras diferenças morfológicas, condicionadas por fenómenos erosivos e características mineralógicas. 

O Cachão da Valeira, como zona de rápidos formada na transposição do contacto com um maciço 
granítico, constitui historicamente uma das formas mais conhecidas da região. Na morfologia da região 

merecem ainda destaque alguns relevos, tais como o São Salvador do Mundo e a Senhora do Monte, 
ambos perto de São João da Pesqueira, o Castanheiro (junto a Castanheiro do Sul) e a zona da pedreira 
do Calhau Grande (Alto de Pinhoso, a W de Tabuaço), São Leonardo da Galafura e a Serra de São 
Domingos (ambos perto do corredor da Solução 4), Cabeço Alto e o Castelo de Ansiães (perto de 
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Marzagão; Soluções 2 e 3), e ainda quer os topos mais elevados do planalto de Carrazeda, quer o 
rebordo Leste deste planalto, em escarpa sobre o vale da Vilariça. 

A movimentação tectónica com deslocamentos verticais e com reativação de fraturas tardi-variscas, 
constitui fator fundamental na evolução geomorfológica, com relevo para os desligamentos esquerdos ao 
longo de falhas NNE-SSW representados pelos acidentes tectónicos Verin – Régua – Penacova e Bragança 
– Vilariça – Manteigas (Cabral 1995). Observam-se diversos exemplos da contribuição marcante do 
controle tectónico para a formação do relevo, nomeadamente com a inflexão do Douro na falha da 
Vilariça e com o graben situado ao longo da mesma, bem como através de inflexões de traçado em 
alguns troços dos rios Tua, Corgo, Pinhão, Távora e ribeira do Tedo. 

 

A.2. Geologia 

A região abrangida pelo Projeto insere-se na Zona Centro-Ibérica, desenvolvendo-se maioritariamente ao 
longo de formações metassedimentares do Grupo do Douro, com exceção da Solução 3, com o seu 
traçado essencialmente sobre granitos. 

As formações metassedimentares do Grupo do Douro estão incluídas no Complexo Xisto-Grauváquico 
(também designado Super-Grupo Dúrico Beirão), que aqui ocorre sobretudo numa faixa sensivelmente E-
W, entre a Serra do Marão e a fronteira com Espanha, faixa esta que é delimitada a N e a S por 
granitoides hercínicos. 

Entre os granitos aqui representados é de referir, a Norte (entre a Foz do Sabor - Carrazeda de Anciães – 
Alijó – Sabrosa – Vila Real), os granitos de Zedes-Cabeça Boa, São Mamede de Ribatua, Sabrosa e 
Favaios, e a Sul (entre Paredes da Beira – Tabuaço – Armamar) os granitos de Sendim, Ariceira e 
novamente de Favaios. 

O Complexo Xisto-Grauváquico (CXG) ocorre ao longo de cerca de 2/3 do total de traçados propostos. 
Representado na região pelo Grupo do Douro, é constituído por metassedimentos de natureza turbidítica, 
aos quais tem sido atribuída idade câmbrica, embora no topo possa atingir o Ordovícico. Sendo este 
grupo inicialmente subdividido em seis unidades litostratigráficas, outros autores consideraram 
posteriormente que essa litostratigrafia estaria duplicada devido a carreamentos sin-sedimentares, pelo 
que são considerados dois conjuntos, sendo um autóctone (com as Formações de Bateiras e Ervedosa do 
Douro) e outro alóctone (Formações de Rio Pinhão, Pinhão, Desejosa e São Domingos, sendo esta última 
já de idade tremadociana, ou seja da base do Ordovícico). 

i. Unidades lito-estratigráficas 

 Alóctone 
 Formação de São Domingos: conglomerados, metaquartzarenitos e metaquartzovaques. 

Com cerca de 50 m de espessura, está bem representada na região a NW e SE da 
Desejosa e até próximo de Castanheiro do Sul (a NE de Tabuaço); 

 Formação de Desejosa: alternância de filitos listrados, com laminação fina, paralela, 
localmente com intercalações de metagrauvaques e metaconglomerados 
intraformacionais. A espessura é da ordem de 300 m e tem grande expressão na área 
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de estudo entre Vila Real e o rio Pinhão e nas zonas da Régua, da Desejosa e de 
Soutelo do Douro; 

 Formação de Pinhão: sequência rítmica constituída por metaquartzovaques e xistos 
(filitos cloríticos e quartzo-cloríticos), ocorrendo pelo menos dois níveis com cristais de 
magnetite; espessura da ordem de 350 m; 

 Formação de Rio Pinhão: predominância de metagrauvaques em bancadas espessas, 
com intercalações de filitos listrados e metaconglomerados lenticulares. Esta unidade 
apresenta uma espessura de cerca de 250 m. 

 Autóctone 
 Formação de Ervedosa do Douro: é caracterizada por uma sequência rítmica de 

bancadas finas de metaquartzovaques verdes e xistos cloríticos, a ainda por um nível 

descontínuo com cristais de magnetite; ocorrem localmente intercalações de 
metaconglomerados e metagrauvaques. A espessura é de cerca de 250 m; 

 Formação de Bateiras: alternância de filitos laminados com metagrauvaques e 
intercalações de metacalcários, xistos negros, grauvaques e metaquartzovaques. Esta 
unidade apresenta uma espessura da ordem de 800 m. 

ii. Rochas graníticas 

Descrevem-se de forma sucinta as rochas graníticas que ocorrem na área do Projeto, apresentadas com 
referência à sua mineralogia e textura e, sobretudo, com base no seu período de instalação relativamente 
a D3, a terceira fase de deformação hercínica: 

 Granitóides hercínicos tardi a postectónicos relativamente a D3 
 Granito de grão médio, de duas micas, às vezes, porfiroide e turmalínico; inclui a 

designação Granito de Favaios, apresentado na carta 10-D (Alijó) como granito de grão 
médio a fino, moscovítico, com turmalina. Ocorre, por exemplo, a Sul de Valdigem, em 
Tabuaço, em Favaios, em Carlão e na inflexão do Douro a Sul da Foz do Sabor. Trata-se 
do granito que ocorre de forma predominante no troço final SW da Solução 1 

 Granito de grão médio a grosseiro, porfiroide, de duas micas (Abadim, Adória) 
 Granito de grão médio a grosseiro com esparsos megacristais, de duas micas 

 Granitóides hercínicos sintectónicos relativamente a D3 
 Granito de grão médio de duas micas. Designado Granito de Parada de Cunhos na carta 

10-D (Alijó), apresentado como granito de grão médio a grosseiro, moscovítico-biotítico, 
de tendência porfiroide, enquanto na folha 14-B, de Moimenta da Beira, é utilizada a 
designação Granito de Sendim, apresentado sucintamente como granito de grão médio 

 Granito de grão fino a medio, de duas micas, localmente, com biotite ou moscovite 
(Borbela, Lamares, Samão e Juguelhe) 

 Granito de grão grosseiro a médio, porfiroide, de duas micas (Vale das Gatas, Carrazeda 
de Ansiães, Zedes, Cabeça Boa) 
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iii. Filões e massas 

São também de referir ocorrências de massas e filões importantes, merecendo particular destaque os 
aplitos, pegmatitos e aplito-pegmatitos. Ocorrem ainda filões e massas de quartzo, bem como filões 
doleríticos, filões de pórfiro dacítico ou pórfiro granítico e ainda anfibolíticos. Salientam-se sobretudo as 
ocorrências seguintes: 

 Aplitos em Tabuaço, Santa Leocádia, Carrazeda e Lousa; aplito-pegmatitos entre Sabrosa e 
Foz Tua / Linhares; 

 Quartzo ao longo da falha de Ribalonga, a W de Tabuaço e em Santa Leocádia, e ainda na 
zona de Seixo de Ansiães; 

 Filões doleríticos ENE-WSW em Ribalonga e em S. Mamede de Ribatua; 
 Filões de pórfiro granítico e filões anfibolíticos, ocorrendo perto de Nagozelo do Douro e 

também a WNW de Foz Tua. 

iv. Formações de cobertura 

 Holocénico - depósitos eluvio-aluviais, em geral com pouca expressão. Ocorrem alguns níveis 
de depósitos finos areno-argilosos relacionados com episódios de inundação atribuíveis ao rio 
Douro e que atingiram cotas mais elevadas (podem ultrapassar os 10 m de espessura, sendo 
de sublinhar ocorrências na Régua e Pocinho; 

 Plistocénico - está representado por: i) depósitos pouco extensos de terraços associados ao 
rio Douro, presentes em alguns meandros (os afloramentos mais extensos situam-se perto 
do Pocinho a Sul do graben da Vilariça, a cotas 35 a 50 m acima do leito actual); ii) 
conglomerados relacionados com derrames de características torrenciais, presentes no 
graben da Vilariça; iii) depósitos de vertente, com ocorrência muito pontual na área de 

estudo. 

 

A.3. Tectónica/NeoTectónica; Sismicidade 

Em termos de enquadramento tectónico, de uma forma muito geral, as séries estratigráficas mais antigas 
do CXG terão sido afetadas por carreamentos de idade sarda, que duplicaram algumas unidades 
litostratigráficas, sendo a região posteriormente afetada pelas três fases de deformação hercínica, com 
dobramentos associados. A 3ª fase de deformação é a mais significativa, incluindo a intrusão de 
granitóides. 

Em termos de fracturação é de destacar o sistema NNE-SSW e também o seu conjugado, sendo o 
primeiro acompanhado por vezes por quartzo filoneano. 

Relativamente à neotectónica é de destacar na região os acidentes regionais ativos de Régua-Verin e da 

Vilariça, passíveis de gerar sismos de elevada magnitude (7,0 a 7,5 para a falha Régua-Verin). 

Localmente ocorre ainda a falha NNE-SSW de Ribalonga-Abreiro, ativa, com componente de 
movimentação vertical, situada a cerca de 1 km para E do km 2 do corredor da LMAT; a orientação NNE-
SSW é semelhante a diversas falhas prováveis referenciadas na região. 
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No que concerne à sismicidade, no que se refere ao Regulamento de Segurança e Ações para Estruturas 
de Edifícios e Pontes (RSAEEP), a região onde se localiza o Projeto insere-se na zona D (sendo o país 
dividido em quatro zonas, de A a D, por ordem decrescente de sismicidade), ou seja, aquela em que o 
risco sísmico a considerar será menor, daí decorrendo o coeficiente de sismicidade a aplicar para efeitos 
de dimensionamento de estruturas, correspondendo ao valor 0,3. 

Quanto a sismicidade histórica, pela consulta da Carta de Isossistas de Intensidades Máximas para o 
período 1901 – 1971 (apresentada no Anexo 14 do EIA), as intensidades sísmicas máximas terão atingido 
na área em estudo os valores IV (a Leste) e V, na escala de Mercali modificada (o período considerado na 
carta indicada não considera o forte sismo que afetou Moncorvo em 1858). 

Refira-se que, não obstante os traçados em avaliação estarem incluídos em zonas de baixa sismicidade, o 
facto é que o desenvolvimento da neotectónica nos últimos anos leva a recomendar que se tenha 

particular atenção ao tema, recorrendo-se a estudo geológico-geotécnico adequado e que considere o 
enquadramento geral dos locais de obra. Neste sentido, os critérios do projeto deverão contemplar os 
requisitos técnicos e a exigência de segurança apropriados. 

 

A.4. Locais de Interesse Geológico - Património Geológico 

Estão referenciados, na região alargada que inclui a área de estudo, 12 ocorrências (indicadas no Anexo 
13 do EIA). Destas, evidenciam-se três, correspondentes a locais de interesse geomorfológico, por se 
situarem a menor distância das alternativas consideradas: Cachão da Valeira, São Salvador do Mundo e 
São Leonardo da Galafura. 

Relativamente aos geossítios, está referenciado no geoportal do LNEG um único geossítio para o distrito 
de Viseu, situado cerca de 1 km a SSW de Soutelo do Douro1 (1 km a W do km 5,5 da Solução 1) e que, 

não obstante ser a única jazida de icnofósseis referenciada no CXG e indicada como de “importância 
nacional, interesse estratigráfico elevado e interesse paleontológico excecional”, foi destruída por obras 
de alargamento da EM 501. Estão previstos mais reconhecimentos na região para detetar eventuais 
ocorrências semelhantes, mas ainda sem sucesso. 

Consideram-se ainda alguns locais com importância geomorfológica e paisagística regional e que podem 
ser afetados pelo Projeto: 

 O vale mais encaixado do rio Tua, já afectado pela construção do AHFT, referido no Parecer 
de abril 2009 sobre a avaliação ambiental do aproveitamento hidroelétrico como “um dos 
últimos redutos paisagísticos, geomorfológicos e ecológicos do Norte de Portugal ainda não 
envolvido em empreendimentos hidroelétricos significativos”. No mesmo documento, este 
troço do vale foi também referido no fator Geologia como “uma área de elevado interesse 
para o património geológico e geomorfológico do país, nomeadamente atendendo ao 
profundo encaixe que apresenta, pelo que pode ser considerado um geossítio de grande 
dimensão, embora não esteja formalizado como tal”; 

                                                           
1
  http://geoportal.lneg.pt/index.php?option=com_content&view=article&id=57&ItemIdd=4&lg=pt  

http://geoportal.lneg.pt/index.php?option=com_content&view=article&id=57&ItemIdd=4&lg=pt
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 Como situações algo semelhantes, é de referir o vale do rio Távora (Solução 1) e o vale do 
Douro na Valeira mas englobando também o seu prolongamento para SE, com as encostas 
de ambas as margens junto ao São Salvador do Mundo (Solução 2). 

 

A.5. Recursos Minerais 

Considera-se a expressão “Recursos Minerais” em sentido geral, ou seja, integrando os recursos minerais 
metálicos e não metálicos existentes na área de incidência do projeto, não só em termos de substâncias e 
de áreas licenciadas, concessionadas ou integradas em contratos de prospeção e pesquisa, mas também 
tendo em conta que uma determinada área poderá deter um elevado potencial em termos de recursos 
minerais e não estar em determinado momento licenciada ou concessionada por motivos de natureza 

diversa. 

Em termos mineiros, a região em análise insere-se numa província metalogénica importante, 
correspondente a recursos minerais metálicos diversos, sendo muito relevante a presença de formações 
com potencial elevado em volfrâmio, incluindo jazigos confirmados ou concessionados. 

Quanto a recursos minerais não metálicos, afloram rochas granitóides que estão em exploração como 
inertes, podendo ser solicitadas novas áreas. 

Ocorrem ainda, de forma pontual, filões e massas de aplito, pegmatito e quartzo, que poderão 
igualmente ter interesse económico. 

i. Recursos Minerais Metálicos 

No que respeita aos recursos minerais metálicos, existe um potencial muito significativo na região, 
sobretudo no que se refere ao volfrâmio (W) e estanho (Sn), pese embora possa existir ainda potencial 

para outros metais. O volfrâmio, à luz do conhecimento atual, encontra-se na região associado a 
mineralizações de scheelite do tipo skarn, ou seja, mineralizações estratiformes com génese atribuída a 
metamorfismo relacionado com intrusão e contacto com maciços graníticos, podendo, 
complementarmente, estar também associadas a filões quartzosos e aplopegmatíticos. 

Tendo assim em conta o principal tipo de mineralizações que ocorre na área de intervenção do Projeto, 
toda a faixa correspondente ao contacto entre o granito e os metassedimentos encaixantes (incluídos no 
CXG) detém potencial mineiro em termos de volfrâmio. 

A mais valia representada pelos jazigos já estudados – que se referem mais abaixo - indica que é preciso 
prudência na aprovação de infraestruturas de interesse público que atravessem áreas potencialmente 
importantes para pesquisa, o que é uma alteração relevante do paradigma mineiro português, algo 
desprezado devido às desvalorizações que ocorreram nos anos 80, mas que se inverteram nos últimos 
anos. O W e Sn são atualmente considerados no quadro europeu como matéria-prima estratégica. 

Estão demarcadas na região que abrange a área de estudo inúmeras áreas de prospeção e pesquisa, por 
vezes bastante vastas, facto que não impede de forma franca a implantação de linhas de alta tensão, 
embora possa acarretar algum incómodo aos trabalhos de estudo e avaliação e exigir concertação entre 
as entidades envolvidas. 
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No âmbito dos minerais metálicos estão retratadas no EIA a maioria das restrições existentes, 
nomeadamente como pedidos de exploração experimental já concedidos ou em análise, ou também de 
contratos ou pedidos de prospeção e pesquisa; são indicadas também as áreas potenciais, que em geral 
incluem locais de antigas concessões, como é o caso de minas abandonadas. Destacam-se: 

 Área em período de exploração experimental da Colt Resources, na região de Tabuaço, 
incluindo o jazigo de São Pedro das Águias, situado ligeiramente a Sul da área de estudo 
mas englobado numa área mais vasta e que é atravessada marginalmente pela Solução 1. É 
referido um valor de cerca de 2,7 Mt com teor acima de 0,5% de WO3 (skarns com 
scheelite); 

 Área com pedido de exploração experimental em Santo Adrião, a N de Armamar, que não é 
diretamente atravessada pelos corredores em avaliação. É outra das principais ocorrências 

de skarn do país, com uma avaliação de reservas de 3,42 Mt de minério com 0,37% WO3; 
 Muito próximo da anterior é de referir Santa Leocádia – Barcos, em que se assume um jazigo 

de média dimensão, com 0,5 Mt com 0,3% de WO3; 
 Área potencial de volfrâmio e estanho (W, Sn) na região de São Mamede de Ribatua, 

englobando diversas concessões ou minas abandonadas. Embora situada sobre os trechos A, 
B, I e início de J e L, trata-se de explorações muito antigas de volframite e cassiterite em 
sistemas filoneanos quartzosos NW-SE e NE-SW, subverticais, com possança de 0,1 a 1 m, 
para as quais não há estimativa de cálculo de reservas nem de volumes produzidos no 
passado; 

 Área atribuída à Mineralia, abrangendo um contrato de prospeção e pesquisa que inclui Vale 
das Gatas mas que continua para SE até à área potencial de S. M. Ribatua, sobrepondo-se 
também à área potencial que inclui a mina de Vale das Gatas; 

 Na região do vale da Vilariça estão situadas duas áreas de salvaguarda de exploração 

ocorrências para urânio, bem como algumas ocorrências afins. A Solução 3 atravessa a 
Vilariça mas mais a Sul, não se verificando sobreposição; 

 A área potencial de ferro que abrange Moncorvo inclui o extremo Leste da Solução 3, mas do 
conhecimento existente não se prevê sobreposição com o Projeto. 

ii. Recursos Minerais não metálicos/Massas minerais 

Os recursos minerais não metálicos correspondem a rochas granitóides, com potencial económico para 
exploração como rocha industrial, não sendo detido pelo LNEG conhecimento acerca de ocorrências de 
argilas comuns, areias ou saibros. 

Na área abrangida pelos corredores em análise apenas está licenciada uma pedreira de inertes em 
granitos, a Pedreira n.º 6014, designada Calhau Grande. Situa-se cerca de 2 km a WSW de Tabuaço, 
explorando o granito de Favaios (granito de grão médio a fino, moscovítico, com turmalina), embora a S 

eventualmente atinja também o granito de Sendim. O traçado da LMAT proposto nesta zona passa 
ligeiramente a S da pedreira, no Alto do Pinhoso. 
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A.6. Riscos geológicos 

Para o Projeto em causa consideram-se essencialmente duas situações: a atividade sísmica, já referida na 
caracterização da tectónica/neotectónica e sismicidade (risco sísmico), e os movimentos de massa 
(frequentemente referido como risco geotécnico). 

Não há informação ou conhecimento pormenorizado de toda a região que permita caracterizar de forma 
fundamentada o risco geotécnico, embora haja estudos parcelares referentes a alguns concelhos. Não 
sendo conhecidas situações de particular vulnerabilidade em termos de instabilidade geotécnica e de 
erosão que possam ser associadas a troços das soluções em análise, e dado o relevo por vezes muito 
acentuado, a seleção dos locais e a implementação da fase de obra deverá ter apoio geotécnico, com 
particular atenção em zonas de maior declive e em áreas superficiais caracterizadas por estado de 
alteração mais avançada. 

No EIA é apresentada uma estimativa do risco de movimentos de massa, por ponderação de três fatores 
que condicionarão esse risco: declive, litologia e estrutura (incluindo aqui, por exemplo, o diaclasamento 
e a xistosidade). Esta metodologia levou à elaboração de uma cartografia com o zonamento do risco de 
movimentos de massa, com base na qual é apresentada uma classificação para as várias alternativas de 
traçado propostas no Projeto. 

 

B. Identificação e avaliação de impactes 

B.1. Geologia e Geomorfologia 

Com base no EIA, verifica-se que haverá a preocupação de localizar os diversos apoios previstos seguindo 
as boas práticas de implantação na topografia de linhas de muito alta tensão, com o traçado a 

desenvolver-se em geral a meia-encosta ou por vezes ligeiramente abaixo do topo do relevo. 

Na interação com este fator consideram-se sobretudo terraplanagens, taludes, aterros e fundações. 
Embora as escavações sejam em geral efetuadas por meios mecânicos, será provável o recurso pontual a 
explosivos no desmonte. Este Projeto não apresenta obras de grande volumetria ou impacte, incluindo 
implantação de apoios, acessos de obra e estaleiros. Caso seja escolhida a Solução 3 incluirá também a 
construção de um Posto de Corte em metassedimentos da Formação de Pinhão (CXG), para o qual serão 
necessárias escavações com profundidade máxima de 4 a 6 m e aterros. 

Os apoios implicam a construção de 4 maciços independentes de betão, com fundações dimensionadas 
em função das condições geotécnicas do maciço. A área necessária para a abertura de caboucos em cada 
apoio será variável entre 100 e 400 m2, contemplando, em geral, a necessidade de movimentação de 
uma grua. 

Em termos de impacte na Geomorfologia, considerada na sua componente de “paisagem”, este Projeto 
pode introduzir uma afetação negativa com algum significado no vale mais encaixado do rio Tua e nas 
suas encostas (trechos A, B, I, J), no atravessamento do vale do rio Távora (Solução 1), no vale do Douro 
(Valeira e São Salvador do Mundo - Solução 2) e também na área de construção do Posto de Corte 
(Solução 3). Trata-se da afetação negativa da geomorfologia/paisagem, relacionada com a instalação da 
LMAT. 
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Concluindo, no âmbito da Geologia e Geomorfologia, os impactes serão negativos, certos, permanentes, 
irreversíveis, mas de magnitude reduzida e não significativos. Serão resultado da alteração da morfologia 
do terreno devido a pequenas escavações e terraplanagens, movimentação de terras e gestão dos 
materiais resultantes. Estas ações decorrem das intervenções para fundação dos apoios, abertura de 
acessos e eventual implantação de estaleiros, sendo possível a ocorrência de impactes também negativos 
associados a situações de instabilidade e erosão. 

Considerando em separado as situações de traçado ou atravessamento no vale do Tua, Douro ou Távora, 
os impactes serão classificados como negativos, certos, permanentes, irreversíveis, de magnitude 
reduzida e pouco significativos. 

Estes impactes estão, portanto, em geral associados à fase de construção, embora algumas situações de 
instabilidade e erosão possam ocorrer na fase de exploração. Numa eventual fase de desativação haveria 

a considerar a remoção dos maciços de fundação e a movimentação de terras. 

Não se comenta a interação com o sub-fator Hidrogeologia mas tratar-se-á, seguramente, de um dos 
aspetos principais a atender em fase de projeto e de obra, com múltiplas afetações a avaliar e prevenir. 

 

B.2. Recursos Minerais 

Consideram-se pedreiras, áreas potenciais, concessões mineiras e pedidos de prospeção e pesquisa. 
Acarretam, para todos os efeitos e simultaneamente, condicionantes, servidões e restrições de utilidade 
pública, pelo que será de evitar o atravessamento de espaços de indústrias extrativas, considerados em 
sentido lato, inclusive porque, por exemplo para o caso de pedreiras, será de prever que o uso de 
explosivos pode ser frequente. A existência de uma LMAT pode interferir com trabalhos de pesquisa, 
como é o caso de campanhas de prospeção geofísica (por exemplo com métodos elétricos ou 

eletromagnéticos), ou pontualmente na implantação de sondagens mecânicas. 

Feita esta introdução, tenha-se portanto em conta que esses eventuais recursos devem ser preservados 
de modo a garantir o seu futuro acesso, tentando desde já minimizar possíveis impactes futuros, por 
exemplo através da escolha adequada de alternativas, inclusive em termos de pormenor, como é o caso 
da implantação de apoios. 

As áreas com reconhecido potencial mineiro ou alvo de pedidos de prospeção e pesquisa correspondem, 
em diversos casos, a perímetros bastante amplos que são alterados com frequência mas que se situam 
sobre unidades geológicas que são estudadas ciclicamente, por consórcios ou empresas distintas, 
aumentando o conhecimento geológico e económico. 

i. Recursos Minerais metálicos/Depósitos minerais 

Constata-se diversas situações de sobreposição entre áreas de prospeção e pesquisa, mas considera-se 

que não são de molde a inviabilizar a implantação de uma LMAT, pelos motivos acima apresentados. 

Na região do vale da Vilariça verifica-se que a Solução 3 não se sobrepõe a ocorrências ou áreas de 
salvaguarda de potencial em urânio, não sendo ainda previsível que ocorram impactes relacionados com 
a sua proximidade à área de salvaguarda de exploração de minérios de ferro, situada perto de Moncorvo. 



Parecer da Comissão de Avaliação 

Procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental N.º 2735 
 

Ligação à Rede Nacional de Transporte de Eletricidade, a 400 kV, 
do Aproveitamento Hidroelétrico de Foz Tua 40 

Estudo Prévio 

Já no caso de áreas de exploração experimental pode ter-se uma situação mais gravosa no caso da 
Solução 1, que entre Tabuaço e Armamar passa a Sul da área de Santo Adrião e Santa Leocádia (Iberian 
Resources) e a Norte da área de Tabuaço – Alto Douro (Colt Resources). No entanto, trata-se de uma 
afetação marginal, inclusive tendo em conta o conhecimento da localização dos principais objetivos de 
prospeção já detetados. No caso de opção pela Solução 1 terá de haver concertação com a empresa 
envolvida. 

ii. Recursos Minerais não metálicos/Massas minerais 

O termo S da exploração da Pedreira n.º 6014, “Calhau Grande” coincide com o limite da faixa de cerca 
de 500 m de largura que incluirá a LMAT na Solução 1, pelo que, caso seja esta a opção escolhida, 
convirá garantir o afastamento do traçado final de implantação. 

Concluindo, no âmbito dos Recursos Minerais os impactes serão negativos, certos, permanentes, 
irreversíveis, mas de magnitude reduzida e não significativos. Excetuam-se situações pontuais de 
pequena extensão em alguns troços, onde serão pouco significativos, em função de concertação com 
entidades que detenham direitos adquiridos. 

 

B.3. Geopatrimónio 

Para 9 das 12 ocorrências já acima indicadas e que constam do Anexo 13 do EIA, não se prevê qualquer 
afetação direta relevante, devido à distância a que se encontram dos troços em avaliação. 

Evidenciam-se as 3 seguintes ocorrências, correspondentes a locais de interesse geomorfológico que, por 
se situarem a menor distância das alternativas consideradas terão algum impacte negativo: 

 Cachão da Valeira - localiza-se sob o km 6,25 do trecho GI e 0,5 km a SE do km 6 do trecho 

GM (Solução 2); 
 São Salvador do Mundo - situa-se cerca de 1 km a SE do corredor da Solução 2 (trechos GI e 

GM); 
 São Leonardo da Galafura - 0,75 km a SE do km 35 da Solução 4. 

Relativamente aos geossítios e dada a destruição do geossítio referenciado no geoportal do LNEG situado 
cerca de 1 km a SSW de Soutelo do Douro (1 km a W do km 5,5 da Solução 1) não se aborda a sua 
afetação. 

Utilizou-se mais acima a expressão “afetação direta relevante”, para situações de impacte em ocorrências 
referenciadas (o que em princípio não se verificará) para distinguir da afetação geomorfológica da 
paisagem relacionada com a implantação de uma LMAT. 

Nestes termos, o vale mais encaixado do rio Tua, já afetado pela construção do AHFT, constitui uma área 

de elevado interesse para o património geológico e geomorfológico do país, para a qual se verificará 
adicionalmente um impacte considerando os trechos A, B, I e J. Como situações algo semelhantes, é de 
referir o vale do rio Távora (Solução 1) e o vale do Douro na Valeira (Solução 2). Trata-se da afetação 
negativa da geomorfologia/paisagem, relacionada com a instalação da linha. 
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Em fase de reconhecimento geológico-geotécnico que anteceda a fase de elaboração do Projeto de 
Execução e de concretização da própria obra, está mais abaixo indicada a necessidade de adoção, como 
medida de minimização, que seja referenciada qualquer ocorrência de interesse conservacionista incluída 
no perímetro afetado ou nas proximidades. 

 

C. Medidas de minimização 

Salienta-se a concordância com as Medidas de Minimização apresentadas no EIA, evidenciando-se ainda a 
necessidade de cumprimento das que se seguem: 

 Em fase de reconhecimento geológico-geotécnico que anteceda o projeto ou durante a fase 
de obra, deverá ser referenciada qualquer ocorrência geológica de interesse 

conservacionista, observada no perímetro afetado ou nas proximidades; 
 Assegurar todas as medidas necessárias à estabilidade das vertentes e taludes, 

nomeadamente através da modelação adequada de taludes e áreas envolventes, de forma a 
minimizar eventuais riscos de erosão e instabilidade, em particular tendo em conta os 
períodos de maior precipitação; 

 Utilização preferencial de caminhos já existentes ou de áreas intervencionadas no âmbito de 
outras obras; 

 Os acessos abertos que não tenham utilidade posterior deverão ser desativados, 
procedendo-se à criação de condições para a regeneração natural da vegetação, 
nomeadamente através da descompactação do solo. 

 

D. Análise de alternativas 

A seleção de alternativas com menos impactes negativos nos fatores geológicos está, no caso deste 
Projeto, muito dependente da extensão do traçado, da ocupação ou não de trajetos ainda sem qualquer 
afetação, da componente Recursos Minerais e ainda, entre outros fatores já apresentados, do risco 
geotécnico. 

D.1. Geologia – Geomorfologia; Extensão do corredor 

Um dos aspetos primordiais para reduzir afetações negativas no fator Geologia é tentar reduzir a 
extensão da LMAT, bem como evitar a construção de novas infraestruturas em corredores extensos ainda 
não afetados. 

As afetações são proporcionais à extensão da linha e a opção por corredores mais longos provoca 
ocupação do território desproporcionada e que acentua os impactes negativos. Repare-se que, caso por 
exemplo se tome a opção da Solução 2 ou 4 em detrimento da Solução 1 ou 3S, obtém-se um aumento 

de comprimento da ordem de 30 a 40%. 

Na avaliação comparada das opções em análise, face aos impactes considerados ordenam-se da seguinte 
forma as Soluções / Alternativas, com início na mais favorável, a Solução 1: 
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 Solução 1, a mais favorável de forma destacada em relação às restantes (30,1 km de 
extensão); 

 Solução 3S (com 32,3 km), que se desenvolve ao longo de uma extensão ainda sem 
qualquer afetação semelhante e que inclui a construção de um Posto de Corte; 

 Solução 3N, penalizada pelo atravessamento do vale do Tua, pelo desenvolvimento entre 
Castanheiro do Norte e Linhares e ainda pelo acréscimo de extensão de 3 km face a 3S; 

 Solução 2SM, ou seja, pelo trecho GM (39,7 km de extensão e presença de uma única linha 
no final); 

 Solução 2SI, agora pela pelo trecho GI (39,3 km, com ocupação de dois corredores e não 
apenas de um, uma vez que não são reunidas nos mesmos apoios a futura linha 400 kV e a 
atualmente existente a 220 kV (poderia considerar-se que isto equivale a um aumento de 5 

km na extensão efetiva de território ocupado, assim somado ao comprimento de 39,3 km); 
 Solução 2NM (42,7 km) e Solução 2NI (42,4 km), em que 2NM tem a penalização já acima 

indicada para a alternativa de contorno do AHFT mais a Norte, enquanto 2NI implica a 
presença de duas linhas sensivelmente paralelas; 

 Solução 4 (com 42,1 km), muito penalizada pela sua extensão, incluindo a abertura de um 
corredor com cerca de 25 km ao longo de uma região ainda sem qualquer LMAT. 

 

D.2. Recursos minerais 

Os elementos apresentados para a área de estudo, associados ao conhecimento que o LNEG detém sobre 
os Recursos Minerais conhecidos na região em estudo, inclusive em termos de espaços afetos à indústria 
extrativa, permitem concluir que os impactos negativos do Projeto não são francamente determinantes 
para seleção de uma Solução. 

No entanto, atendendo estritamente ao subfactor Recursos Minerais, as soluções em análise classificam-
se por ordem decrescente da seguinte forma, sendo a Solução 3 a mais favorável: Solução 3S, Solução 
3N, Solução 4, Solução 1, Solução 2S, Solução 2N (na Solução 2, o trecho GM – correspondente às 
Soluções 2SM e 2 NM - é mais favorável que GI). 

Constata-se assim uma grande diferença de avaliação, se comparada com a apresentada para outros 
subfatores, como seria o caso de considerar o impacte negativo cumulativo com a Geologia – 
Geomorfologia, por exemplo em termos de extensão da linha ou de recurso a traçados em território ainda 
sem LMAT. 

 

D.3. Riscos geológicos 

Relativamente ao risco sísmico, pode considerar-se que haverá um acréscimo de perigosidade para o 
extremo Leste da Solução 3, dado o atravessamento da zona de falha da Vilariça, com atividade 
neotectónica comprovada e que é referida como relacionada com o forte sismo de 1858 que afetou 
gravemente Torre de Moncorvo. 
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No que concerne ao risco geotécnico, a consideração de fatores como a erosão e os movimentos de 
massa não é determinante para a seleção do traçado, sendo em princípio passível de minimização através 
da adoção de boas práticas em projeto e em fase de obra, incluindo estudo e acompanhamento 
geotécnico. 

Em termos de risco de movimentos de massa, pela avaliação incluída no EIA (Anexo 14), considera-se 
que os troços com declive mais acentuado apresentam, em termos gerais, maior perigosidade, como é o 
caso das seguintes situações, apenas se referindo os trechos em que esse risco foi classificado como mais 
elevado, sem os enumerar de forma exaustiva: 

 Trechos A, I, J, correspondentes à saída do AHFT para N e NE em direção a Castanheiro do 
Norte; 

 Trechos GI e GM, previstos para a travessia do Douro na Valeira; 

 Trechos B (saída do AHFT para Leste) e C, correspondente à Solução 1 entre o Douro e a 
Senhora do Monte; 

 Final da Solução 3 a Leste, na margem esquerda do Sabor e incluindo o Posto de Corte aí 
previsto. 

Os riscos geológicos não são determinantes na seleção da solução, dada a flexibilidade de 
posicionamento dos apoios ou face à hipótese de recorrer a soluções geotécnicas mais ou menos 
elaboradas e à concretização mais cuidada do projeto em fase de obra. 

Por estes motivos, o facto das Soluções 1 e 2 incluírem extensões significativas com risco geotécnico 
elevado, não implica que, face aos fatores geológicos, sejam pouco compatíveis com o Projeto. 

 

E. Conclusão 

Como resultado da avaliação do fator Geologia e Geomorfologia, Sismicidade e Tectónica e Recursos 
Minerais considera-se ser possível a emissão de parecer favorável ao Projeto “Ligação à Rede Nacional de 
Transporte de Eletricidade, a 400 kV, do Aproveitamento Hidroelétrico de Foz Tua”, desde que sejam 
cumpridas as medidas de minimização preconizadas, com particular relevo na conjugação da definição do 
traçado dentro do corredor, designadamente em termos da sua implantação face a áreas de elevado 
potencial em recursos minerais. 

Dada a extensão dos corredores em análise e ponderadas as implicações de cada um nos fatores 
geológicos acima abordados, conclui-se que a Solução 1 e a Solução 3S são de privilegiar. Assim, na 
avaliação comparada das opções em análise, a ordenação preferencial dos traçados que se propõe é a 
seguinte: 

 Solução 1 ou Solução 3S - consideradas equivalentes entre si, ponderados todos os 

aspetos apresentados, inclusive quanto a Recursos Minerais (penalizando a Solução 1) e 
Geologia-Geomorfologia (penalizando mais a Solução 3S); 

 Solução 3N e Solução 2SM - em termos comparativos entre si, a ponderação não estabelece 
diferenças muito significativas: a Solução 3N é penalizada pelo atravessamento do vale do 
Tua, pelo desenvolvimento entre Castanheiro do Norte e Linhares, pela construção do Posto 
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de Corte (tal como em 3S) e ainda pelo acréscimo de extensão de 3 km face a 3S; por seu 
turno a Solução 2SM tem um acréscimo de extensão de cerca de 4,4 km em relação a 3N 
mas não implica a construção do Posto de Corte; 

 Solução 2SI - implica a ocupação de dois corredores sensivelmente em paralelo na Valeira, 
ao longo de cerca de 5 km (enquanto 2SM ocuparia apenas um); 

 Solução 2NM (42,7 km) e Solução 2NI (42,4 km) - soluções algo equivalentes, em que 2NM 
tem a penalização já indicada, relacionada com o contorno do AHFT mais a Norte, enquanto 
2NI implica a presença de duas linhas sensivelmente paralelas; 

 Solução 4, com 42,1 km - muito penalizada pela sua extensão, incluindo a abertura de um 
corredor com cerca de 25 km ao longo de uma região ainda sem infraestruturas deste tipo. 

 

6.4. RECURSOS HÍDRICOS E DOMÍNIO HÍDRICO 

A. Caracterização da situação de referência 

A.1. Recursos hídricos subterrâneos 

Segundo o EIA, o projeto localiza-se na unidade hidrogeológica do Maciço Hespérico ou Soco Hercínico, 
inserido na Zona Centro-Ibérica, a qual é composta essencialmente por formações metassedimentares 
muito deformadas (principalmente xistos e metagrauvaques) e rochas graníticas hercínicas, ocorrendo 
pontualmente depósitos sedimentares de idade recente. 

No que diz às captações de água subterrâneas, concorda–se com o proposto no EIA, devendo a 
informação solicitada no Parecer da CA sobre a PDA ser apresentada no Relatório de Conformidade 
Ambiental do Projeto de Execução (RECAPE), para a alternativa que vier a ser selecionada, 

designadamente informação que inclua, na vizinhança do corredor selecionado, dos novos acessos, do 
posto de corte (eventualmente) e dos apoios a construir, um inventário de captações de água 
subterrânea (públicas e privadas) e respetivo uso. 

No caso de existirem captações de água subterrânea (públicas ou privadas) considera-se fundamental a 
caracterização das mesmas quanto ao tipo de captação, cota, comprimento da galeria e direção (no caso 
de ser mina) ou profundidade da captação (no caso de ser furo ou poço), caudal ou nível de água e 
outras características técnicas da captação, de modo a averiguar se a implementação do projeto afetará 
direta ou indiretamente essas captações. 

Chama-se especial atenção para o atravessamento dos concelhos de Armamar e Tabuaço 
(nomeadamente no caso da Alternativa 1), em que há uma grande probabilidade de haver afetações 
diretas ou indiretas de captações subterrâneas, pois a maior parte dos sistemas de abastecimento público 
de água têm origem subterrânea. 
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A.2 Recursos hídricos superficiais 

Ao nível dos Recursos Hídricos de Superfície é referido no EIA que a área de estudo localiza-se na Região 
Hidrográfica (RH) 3, Douro, constando no quadro infra os principais rios e albufeiras atravessados pelos 
corredores alternativos analisados. 

Soluções 
alternativas 

Cursos de água não navegáveis Albufeiras 

1 Rios Torto, Távora e Tedo Rio Tua – Futura albufeira de Foz Tua 
Rio Douro – Albufeira de Bagaúste 

2SI, 2SM, 2NI, 2NM Ribeira de Linhares, Rios Torto, Távora e Tedo Rio Tua – Futura albufeira de Foz Tua 
Rio Douro – Albufeira da Bagaúste 

3S, 3N Ribeiras da Verga, Lousa, Pena, Fonte Longa e Uceira e Rio Sabor Rio Tua – Futura albufeira de Foz Tua 

4 Ribeiras das Canadas, Veiga, Valpacos, Ceira, Covelinhas, Vale de 
Figueiras, Temilobos, Rio Pinhão Rio Douro – Albufeira da Bagaúste 

 

O Posto de Corte (a construir nas Soluções 3S e 3N) tem implantação prevista para uma zona de 
cumeada, que não é atravessada por nenhuma linha de água, estando inserida na bacia hidrográfica dum 
afluente da margem esquerda do Sabor. 

 

A.3. Afetação de áreas integradas na Reserva Ecológica Nacional (REN) 

O Posto de Corte, previsto na Solução 3 (3S e 3N) não está inserido em área de REN. 

Relativamente aos apoios das várias soluções alternativas, o EIA refere que alguns deles poderão 
localizar-se nas categorias de REN “áreas estratégicas de proteção e recarga de aquíferos” e “áreas de 
elevado risco de erosão”. O regime jurídico da REN considera os projetos de redes aéreas de alta tensão 

como ações compatíveis, pois a intervenção nesses ecossistemas está isenta de comunicação prévia. 

 

B. Identificação e avaliação de impactes 

As principais atividades geradoras de impactes nos recursos hídricos identificados no EIA são as 
seguintes: 

B.1. Linhas Elétricas 

Fase de construção 

 Implantação dos apoios nas proximidades imediatas das linhas de água ou nos seus leitos de 
cheia; 

 Atividades de desmatação e decapagem da zona de instalação dos apoios e corte da 
vegetação; 

 Circulação de maquinaria e veículos de acesso à obra. 

A desmatação e decapagem da zona de instalação dos apoios e o abate de espécies arbóreas, nas zonas 
onde é necessário garantir as distâncias de segurança à linha (faixa de proteção), poderão contribuir para 
um acréscimo de fenómenos erosivos e, consequentemente, para um potencial aumento de transporte de 



Parecer da Comissão de Avaliação 

Procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental N.º 2735 
 

Ligação à Rede Nacional de Transporte de Eletricidade, a 400 kV, 
do Aproveitamento Hidroelétrico de Foz Tua 46 

Estudo Prévio 

partículas de solo para as linhas de água mais próximas. No entanto, tendo em conta ser proposto que os 
apoios sejam colocados a mais de 50 m de distância do limite das albufeiras da Régua e de Foz do Tua, 
bem como do leito do rio Sabor, e a mais de 10 m das linhas de água, estes impactes são considerados 
no EIA como impactes evitáveis. 

Relativamente aos recursos hídricos subterrâneos, tendo em conta os reduzidos volumes e profundidade 
das escavações a realizar, bem como as áreas de ocupação dos apoios, foi considerado que não são 
expectáveis alterações relevantes na circulação subterrânea e infiltração natural da água em resultado da 
concretização do projeto. 

Relativamente aos recursos hídricos subterrâneos devem ser adotadas, na elaboração do Projeto de 
Execução, as medidas necessárias para evitar impactes negativos em eventuais captações públicas ou 
privadas através de uma adequada localização dos apoios. 

Fase de exploração 

O EIA refere que não se preveem interferências com o normal escoamento das linhas de água 
atravessadas pelas linhas elétricas em estudo, não ocorrendo impactes nos recursos hídricos. 

 

B.2. Posto de Corte 

No que respeita ao Posto de Corte (previsto nas soluções 3S e 3N), para além dos impactes comuns aos 
da construção da linha, acima referidos, regista-se como principal impacte a alteração da drenagem 
causada pela terraplanagem e impermeabilização parcial da sua plataforma. Segundo o EIA, a 
implantação desta infraestrutura irá provocar duas interferências no ciclo hidrológico local, que, no 
entanto, se compensam parcialmente entre si: 

 A interferência nos caudais derivados da encosta que é cortada pela plataforma; 
 O aumento do escoamento na própria plataforma, em resultado da redução da 

permeabilidade do solo. 

No entanto, uma vez que esta plataforma está localizada na zona da cumeada e não é atravessada pela 
linha de água, o EIA refere que no caso de se optar por uma destas soluções na elaboração do Projeto de 
Execução será desenvolvida uma solução agora proposta que consiste na construção de uma vala de 
drenagem de encosta que vai permitir o amortecimento dos caudais da encosta e contrabalançar o 
aumento do escoamento que resulta da redução da permeabilidade. 

Assim, o EIA conclui que o impacte identificado, considerando a construção da vala, é considerado 
irrelevante. 

 

C. Medidas de minimização 

O EIA prevê a implementação de um conjunto de medidas de minimização ao nível dos recursos hídricos 
superficiais e subterrâneos, com as quais se concorda. 
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D. Análise de alternativas 

Para este fator ambiental não foram identificados impactes diferenciadores das soluções alternativas, 
como está referido no EIA, o que se considera correto tendo em consideração a importância de outros 
fatores. 

No entanto, comparando as oito soluções, verifica-se que, para os recursos hídricos, a melhor solução, 
em termos de implantação é a Solução 1 tendo em conta que esta é mais vantajosa em termos de 
movimentação de terras (menos apoios) e uma das que atravessa menos linhas de água, evitando, assim, 
um agravamento nos impactes sobre os recursos hídricos superficiais pelo arrastamento das terras soltas 
para os leitos dos cursos de água. 

 

E. Conclusão 

Face ao exposto considera-se poder ser emitido parecer favorável condicionado ao cumprimento das 
medidas de minimização preconizadas no EIA. 

 

6.5. ECOLOGIA 

A. Caracterização da situação de referência 

Os corredores das 8 soluções em análise não intersectam qualquer área classificada nem IBA (Important 
Bird Area). 

Por outro lado, nenhuma das alternativas de LMAT em análise atravessa qualquer área sujeita a Regime 
Florestal (ver Figura 12). 
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Figura 12 - Representação gráficas dos 4 principais corredores e as áreas (a vermelho) representando 

áreas sujeitas a Regime Florestal. 

Em termos de áreas ardidas (Figura 13), de acordo com a informação disponível no ICNF relativa à 
cartografia entre 2004 e 2013, verifica-se que não existe uma relação relevante entre a ocorrência de 
incêndios (e nos casos de reincidência) e as propostas de soluções de corredores apresentadas no EIA. 

 
Figura 13 – Representação das 4 soluções de corredores principais e a cartografia (com polígonos a azul) 

das áreas ardidas entre 2004 e 2013. 
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A.1. Flora; Habitats; Fauna (sem aves e morcegos) 

A descrição da situação da referência encontra-se bastante completa, assim considera-se como correto e 
completo o inventário de biótopos/habitats e a lista de espécies presentes na área de estudo assim como 
a abordagem escolhida para quantificar os impactes das intervenções. 

De acordo com o EIA, dentro dos corredores estudados encontram-se os seguintes elementos da Flora, 
com estatuto de proteção (anexos da Diretiva Habitats – Decreto-Lei n.º 140/99, de 24 de abril): 

 Festuca duriotagana; 
 Holcus setiglimis subsp. Duriensis; 
 Narcisus bulbocodium; 
 Marsilea quadrifólia. 

Dentro dos corredores estudados encontram-se os seguintes Habitats, com estatuto de proteção (anexos 
da Diretiva Habitats – Decreto-Lei n.º 140/99, de 24 de abril), representados e mencionados na Tabela 1 
e na Tabela 2, bem como na Figura 14: 

 Habitat 9330 – Florestas de Quercus suber; 
 Habitat 9340 – Florestas de Quercus ilex e Quercus rotundifolia; 
 Habitat 9260 – Florestas de Castanea sativa; 
 Habitat 5330 – Matos termomediterrânicos pré-desérticos (subtipo5330pt3 – Medronhais); 
 Habitat 9560 – Florestas endémicas de Juniperus spp. (Subtipo 9560 pt1 Mesobosques de Querci 

e Juniperus oxycedrus var lagunae; 
 Habitat 9230 – Carvalhais galaico-portugueses de Quercus robur e Quercus pyrenaica (Subtipo 

9230pt2-Carvalhais estremes de Quercus pyrenaica); 
 Habitat 5210 – Matagais arborescentes de Juniperus spp (Subtipo 5210pt1 – Matagais 

arborescentes de Juniperus oxycedrus”. 

 

Tabela 1 – Áreas dos habitats classificados (em ha) identificados na área de estudo existente nos 
corredores em cada solução. [Fonte: EIA] 
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Tabela 2 – Extensão de interseção dos habitats classificados, identificados na área de estudo, pelas 
soluções. [Fonte: EIA] 

 
 

 
Figura 14 - Localização das manchas de habitats incluídos no anexo do Decreto-Lei n.º 140/99, 

de 24 de abril. [Fonte: EIA] 

 

Dentro dos corredores em análise está assinalado um conjunto de espécies de fauna (não contabilizando 
aves e morcegos), sendo na generalidade espécies com baixo estatuto de ameaça (segundo o EIA os 
corredores assentam no limite da área de distribuição do Lobo). 

Os impactes associados à construção dos apoios (que incluem a sua instalação) estão relacionados com a 
degradação e destruição da vegetação natural associada às obras pesadas (abertura de acessos, 
construção de infraestruturas), sendo que na maioria os corredores em análise a LMAT não afetará 
vegetação natural, habitas naturais e espécies protegidas. Pelas mesmas razões se espera que a 
perturbação associada às obras tenha um impacte reduzido. 

Na fase de exploração, a faixa de proteção da linha, poderá implicar um impacte negativo devido à 
eliminação de vegetação natural através de desmatações periódicas. 

Em termos de medidas de minimização, interessa destacar a necessidade que as obras sejam precedidas 
de um estudo aprofundado de avaliação dos Habitats no terreno, para que os pontos de implantação de 
acessos e de caboucos e fundações evitem a alteração dos Habitats de elevado valor natural. 
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Tendo em conta que o presente projeto ainda se encontra em fase de estudo prévio (sem estarem 
identificados as localizações exatas dos apoios e dos acessos e ainda o facto de o EIA versar sobre 
corredores de 400 m de largura) e que existe um mosaico de biótopos na área de estudo, considera-se 
ser possível reduzir substancialmente a destruição/degradação em termos de habitats/biótopos, 
nomeadamente evitando qualquer interferência com os Habitats prioritários. 

 

A.2. Aves e Morcegos 

Considera-se como completa a descrição da situação da referência relativamente à avifauna e 
quirópteros, quer o inventário faunístico assim como a abordagem que foi escolhida para quantificar os 
impactes das intervenções. 

No conjunto de espécies observadas (ou referenciadas em estudos) registam-se 9 espécies ameaçadas ou 
quase ameaçadas (Livro Vermelho), bem como 11 espécies inseridas no Anexo A-1 do Decreto-Lei 
n.º 140/99, de 24 de abril (Tabela 3). 

 

Tabela 3 – Espécies de aves com estatuto de conservação desfavorável. 

 
 

Os vales escarpados do rio Douro e afluentes possibilitam a existência de uma comunidade importante de 
aves rupícolas que, pela sua raridade a nível nacional e situação vulnerável em termos dos efeitos desta 
infraestrutura, merecem destaque na presente avaliação. Refira-se que é acerca destas espécies que se 
possui presentemente mais informação quantitativa, nomeadamente na informação obtida e compilada 
pelo ICNF ao longo dos últimos 20 anos. Merece ainda destaque a informação procedente dos estudos de 
inventário e monitorização de aves rupícolas procedente do processo de AIA do AHFT. Assim, a avaliação 
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do impacte das diferentes soluções centrou-se nos efeitos do empreendimento sobre esse grupo de 
espécies. 

Dentro dos corredores em análise encontram-se os seguintes elementos da avifauna rupícola que 
merecem destaque (ver Figura 15): 

 Águia-real Aquila chrysaeto (1 casal); 
 Águia de Bonelli Hieraeetus fasciatus (5 casais); 
 Cegonha-negra Ciconia nigra (1 casal); 
 Britango Neophron percnopterus (4 casais); 
 O vale do Douro é utilizado regularmente por juvenis e imaturos de aves rupícolas (nascidos 

no Nordeste Transmontano), no âmbito dos seus movimentos de dispersão, podendo por 
vezes assentar em alguns locais da região do Douro Vinhateiro (conforme relatórios do ICNB 

sobre seguimento de juvenis de Águia-real e Águia de Bonelli – 2003 - 2011); 
 Chasco-preto Oenanthe leucura (espécie de estatuto Criticamente em Perigo (CR) que se 

sabe existir na zona de estudo e que estranhamente não foi identificada no presente EIA). 

 

 
Figura 15 – Representação cartográfica dos locais importantes para aves rupícolas (adaptado do EIA). 

 

Os impactes associados à construção dos apoios (que incluem a sua instalação), estão relacionados com 
a perturbação decorrente das obras pesadas (abertura de acessos, construção de infraestruturas) e com 
as alterações no coberto vegetal, bem como nos biótopos de que depende um vasto conjunto de espécies 
ameaçadas. 
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Tratam-se de impactes temporários mas que têm uma magnitude elevada, em particular nos trechos que 
implicam o atravessamento das áreas de maior relevância ecológica. 

Na fase de exploração, verificar-se-ão impactes sobre a fauna (voadora) decorrentes da presença da 
LMAT. A colisão em linhas aéreas de transporte de energia elétrica (que inclui os cabos de terra) afeta 
todas as espécies de aves e morcegos. 

Perspetiva-se que as travessias dos rios Tua, Douro e Távora sejam as zonas de maior risco de colisão 
com as grandes aves planadoras (incluindo neste caso a quase totalidade das aves rupícolas) e as aves 
associadas a biótopos agrícolas e florestais (sobretudo as aves de rapina). 

Devido ao risco de colisão no atravessamento das zonas mais sensíveis, ou seja os vales dos rios Tua, 
Douro e Távora, considera-se importante que se garanta uma sinalização muito intensiva dos cabos de 

guarda, de acordo com o recomendado no Manual de Apoio à Elaboração de Pareceres Relativos a Infra-
estruturas elétricas: BFDs de 30 cm de diâmetro de fixação dupla em cores de laranja e branco, dispostos 
alternadamente em cada cabo de terra para que em perfil resulte numa sinalização de 1 BFD em cada 1,5 
metros (de 3 em 3 metros, alternadamente). 

 

B. Identificação e avaliação de impactes e Análise de alternativas 

 Solução 1 

 Flora/Habitats/Fauna (sem aves e morcegos) 

Em termos de impacte do projeto, o EIA considera que a linha atravessa maioritariamente áreas 
de baixo valor ecológico (vinha, mato de esteva e giesta, pinhal com sub-bosque de mato). 

Das 8 soluções, a Solução 1 é das que afeta menor área de Habitats prioritários. 

 Impactes previstos - Avifauna e morcegos 

Dentro do corredor estudado encontram-se diversos elementos da avifauna rupícola, mas em 
nenhum caso se atravessam áreas muito críticas ou críticas de ocorrência dos diversos casais de 
Águia de Bonelli e Britango existentes na zona. 

O vale do Douro é utilizado regularmente por juvenis e imaturos de aves rupícolas (nascidos no 
Nordeste Transmontano), no âmbito dos seus movimentos de dispersão, podendo por vezes 
assentar em alguns locais da região do Douro Vinhateiro (de acordo com os relatórios do ICNF 
sobre seguimento de juvenis de Águia-real e Águia de Bonelli – 2003-2011). 

As travessias dos rios Tua, Douro e Távora deverão ser as zonas de maior risco de colisão com as 
grandes aves planadoras (incluindo neste caso a quase totalidade das aves rupícolas) e as aves 

associadas a biótopos agrícolas e florestais (sobretudo as aves de rapina). 

A tipologia de apoios previstos (2 planos de colisão) corresponde à de menor risco de colisão com 
grandes aves planadoras. 
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Devido ao não atravessamento de áreas críticas para aves rupícolas, tipologia de linha, extensão 
mais reduzida de linhas novas, a presente Solução corresponde à proposta de infraestrutura que 
interfere menos negativamente com a avifauna rupícola. 

 Soluções 2SI, 2SM, 2NI, 2NM 

 Impactes previstos – Flora, Habitats, Fauna (sem aves e morcegos) 

Em termos de impacte do projeto, o EIA considera que estas 4 soluções são as que afetam maior 
extensão de Habitats prioritários. Destacam-se as Soluções 2SM e 2NM como as mais nefastas 
em termos de afetação de Habitats. 

 Impactes previstos - Avifauna e morcegos 

Dentro do corredor estudado encontram-se os seguintes elementos da avifauna que merecem 
destaque (ver Figura 16): 

o Atravessamento de área muito crítica (menos de 1 Km) da zona de nidificação de casal de 
Águia de Bonelli, denominada de Valeira (todas as Soluções 2); 

o Atravessamento de área muito crítica (menos de 1 Km) da zona de nidificação de casal de 
Águia de Bonelli, denominada de Baixo Tua (2NI e 2NM); 

o Atravessamento de área crítica (menos de 5 Km) da zona de nidificação de casal de Águia 
de Bonelli, denominada de Valeira (todas as Soluções 2); 

o Atravessamento de área crítica (menos de 5 Km) da zona de nidificação de casal de Águia 
de Bonelli, denominada de Baixo Tua (todas as soluções tipo 2); 

o Atravessamento de área crítica (menos de 5 Km) da zona de nidificação de casal de 
Britango (Valeira – São Salvador do Mundo) (todas as Soluções 2); 

o Atravessamento de zona crítica para a nidificação de Chasco-preto (distância 

aproximadamente de 4000 m desde o ponto central do território e ponto mais próximo da 
linha); 

o O vale do Douro é utilizado regularmente por juvenis e imaturos de aves rupícolas 
(nascidos no Nordeste Transmontano), no âmbito dos seus movimentos de dispersão, 
podendo por vezes assentar em alguns locais da região do Douro Vinhateiro (de acordo 
com os relatórios do ICNF sobre seguimento de juvenis de Águia-real e Águia de Bonelli – 
2003-2011). 

As travessias dos rios Tua e Douro deverão ser as zonas de maior risco de colisão com as grandes 
aves planadoras (incluindo neste caso a quase totalidade das aves rupícolas) e as aves associadas 
a biótopos agrícolas e florestais (sobretudo as aves de rapina). 

A tipologia de uma parte desta linha, tendo em conta que será em linha dupla (tipo DL) com 

4 planos de colisão e com uma altura que pode atingir os 50 m, tornam-na uma das mais 
perigosas para a avifauna rupícola. São especialmente gravosas as opções 2NI e 2NM, que 
atravessam duas áreas muito críticas para Águia de Bonelli. 

As 4 soluções apresentam a maior extensão (e consequentemente o maior número de novos 
apoios) de todas as 8 apresentadas no EIA. 
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Assim, considera-se que para estas 4 soluções (Solução 2SI, 2SM, 2NI, 2NM) os impactes 
previstos são negativos e muito significativos sobre a avifauna rupícola. 

 

  
Atravessamento Valeira    Saída da Subestação AHBT 

Figura 16 – Representação cartográfica das zonas sensíveis para a avifauna rupícola relativamente às 
Soluções 2. [Legenda: - NP – Neophron percnopterus (Britango); HF – Hieraaetus fasciatus (Águia de 

Bonelli)]. 

 

 Soluções 3 (Alternativas 3S e 3N) 

 Impactes previstos – Flora, Habitats, Fauna (sem aves e morcegos) 

Em termos de impacte do projeto, o EIA considera que a linha atravessa maioritariamente áreas 
de baixo valor ecológico (vinha, mato de esteva e giesta, pinhal com sub-bosque de mato). 

Das 8 soluções, as Soluções 3S e 3 N são das que afetam menor área de Habitats prioritários. 

 Impactes previstos - Avifauna e morcegos 

Dentro do corredor estudado encontram-se os seguintes elementos da avifauna que merecem 
destaque (ver Figura 17): 

o Atravessamento de área muito crítica (menos de 1 Km) da zona de nidificação de casal de 
Britango (Lousa/TM); 

o Atravessamento de área crítica (menos de 5 Km) da zona de nidificação de casal de Águia 
de Bonelli denominado de Lousa/TM (ambas); 
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o Atravessamento de área crítica (menos de 5 Km) da zona de nidificação de casal de 
Cegonha-negra (Quinta das Laranjeiras); 

o Atravessamento de área crítica (menos de 5 Km) da zona de nidificação de casal de Águia-
real (Quinta das Laranjeiras); 

o Atravessamento de área crítica (menos de 5 Km) da zona de nidificação de casal de 
Britango (Campanarios-Lousa/TM); 

o Atravessamento de área crítica (menos de 5 Km) da zona de nidificação de casal de 
Britango (Póvoa-Larinho/TM); 

o O vale do Douro é utilizado regularmente por juvenis e imaturos de aves rupícolas 
(nascidos no Nordeste Transmontano), no âmbito dos seus movimentos de dispersão, 
podendo por vezes assentar em alguns locais da região do Douro Vinhateiro (de acordo 

com os relatórios do ICNF sobre seguimento de juvenis de Águia-real e Águia de Bonelli – 
2003-2011). 

A tipologia de apoios previstos (2 planos de colisão) corresponde à de menor risco de colisão com 
grandes aves planadoras. 

Tendo em conta o atravessamento e elevada extensão destas opções, considera-se que estas 
duas soluções (3S e 3N) implicarão a ocorrência de impactes negativos, muito significativos, 
sobre a avifauna rupícola. 

 

 
Figura 17 – Representação cartográfica das zonas sensíveis para a avifauna rupícola relativamente às 
Soluções 3. [Legenda: NP – Neophron percnopterus (Britango); HF – Hieraaetus fasciatus (Águia de 

Bonelli), CN – Ciconia nigra (Cegonha-negra); AC – Aquila chrysaetos (Águia-real)] 
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 Solução 4 

 Impactes previstos – Flora, Habitats, Fauna (sem aves e morcegos) 

Em termos de impacte do projeto o EIA considera que esta opção afeta alguns Habitats 
prioritários, designadamente uma extensão expressiva do Habitat 5330 – Matos 
termomediterrânicos pré-desérticos (subtipo5330pt3 – Medronhais). 

 Impactes previstos - Avifauna e morcegos 

Dentro do corredor em análise encontram-se diversos elementos da avifauna rupícola, mas em 
nenhum caso se atravessam área muito críticas ou crítica dos diversos casais de Águia de Bonelli 

e Britango existentes na zona. 

O vale do Douro é utilizado regularmente por juvenis e imaturos de aves rupícolas (nascidos no 
Nordeste Transmontano), no âmbito dos seus movimentos de dispersão, podendo por vezes 
assentar em alguns locais da região do Douro Vinhateiro (de acordo com os relatórios do ICNF 
sobre seguimento de juvenis de Águia-real e Águia de Bonelli – 2003-2011). 

As travessias dos rios Tua e Douro deverão ser as zonas de maior risco de colisão com as grandes 
aves planadoras (incluindo neste caso a quase totalidade das aves rupícolas) e as aves associadas 
a biótopos agrícolas e florestais (sobretudo as aves de rapina). 

A tipologia de apoios previstos (2 planos de colisão) corresponde à de menor risco de colisão com 
grandes aves planadoras. 

Apesar de ser expectável um impacte negativo pouco significativo, em termos de afetação de 

aves rupícolas, devido a elevada extensão de linhas novas considera-se que a presente solução é 
mais negativa que a Solução 1. 

 

C. Planos de monitorização 

O EIA identifica as linhas base do programa de monitorização dos impactes desta linha em termos de 
aves. Consideram-se adequadas as metodologias propostas, sendo que o período de duração do mesmo 
não deve ser inferior a 4 anos. 

 

E. Conclusão 

As Soluções 2 e 3 apresentam impactes muito significativos sobre a avifauna rupícola, nomeadamente 
atravessam áreas muito críticas de espécies muito ameaçadas e vulneráveis a esta tipologia de 

empreendimento (colisão com cabos aéreos): as aves rupícolas possuem, nos corredores atravessados 
por estas soluções (Douro-Valeira e Douro-Baixo Sabor), um dos núcleos populacionais mais importante 
de Portugal. Dentro destes sectores, a zona prevista para a implantação do projeto (a montante da 
barragem da Valeira) constitui um dos sub-sectores de maior densidade de territórios das aves rupícolas. 
Para as espécies faunísticas (existentes na área) com amplas áreas vitais (aves rupícolas), a criação de 
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uma faixa de infraestruturas numa linha contínua (com cerca de 20 Km de extensão), pode significar uma 
alteração profunda na configuração das suas áreas vitais. O EIA refere a previsível alteração dos padrões 
de utilização do território por parte das espécies faunísticas, que se expressa numa exclusão dos espaços 
intervencionados. Esta situação é agravada tendo em conta que a “barreira” intercepta um importante 
“corredor ecológico” de interconexão de 3 áreas de valor ecológico (Douro Vinhateiro/ZPE do Sabor/ZPE 
do Vale do Côa – no caso das Soluções 3). Para as Soluções 2 e 3 é expectável um impacte negativo 
cumulativo deste projeto, tendo em conta que existem na área outros empreendimentos (linhas elétricas, 
grandes barragens, infraestrutura rodoviárias) que no seu conjunto assumem uma importante 
interferência sobre as espécies em causa. 

Atendendo também aos impactes previstos em termos de Habitats prioritários (Soluções 3), à maior 
extensão destas linhas (Soluções 2 e 3) e à sua tipologia (Soluções 2) considera-se de emitir parecer 

desfavorável à sua escolha como opções viáveis para a implementação deste projeto. 

Para as Soluções 1 e 4, os impactes negativos sobre a avifauna rupícola consideram-se de menor 
magnitude. Pela sua maior extensão e afetação de maior área de Habitats prioritários a Solução 4 tem um 
impacte mais negativo que a Solução 1. 

Assim, do ponto de vista deste fator ambiental, considera-se que poderá ser emitido parecer favorável 
relativamente à implementação do projeto, nas suas Soluções 1 ou 4, desde que sejam cumpridas as 
seguintes medidas de minimização: 

 Evitar (no caso da Solução 1) qualquer interferência com o Habitat (Diretiva Habitats) n.º 9650 – 
Florestas endémicas de Juniperus spp (nas encostas do Rio Tua); 

 Evitar (no caso da Solução 4) qualquer interferência com o Habitat 5330 – Matos 
termomediterrânicos pré-desérticos (subtipo5330pt3 – Medronhais); 

 Evitar na fase de instalação de apoios e abertura de acessos a afetação de bosques abertos de 
azinheira e sobreiro; 

 Colocação de BFDs de 30 cm de diâmetro de fixação dupla em cores de laranja e branco, 
dispostos alternadamente em cada cabo de terra para que em perfil resulte numa sinalização de 
1 BFD em cada 1,5 metros (de 3 em 3 metros, alternadamente), nos atravessamentos dos vales 
dos principais rios e linhas. 

O plano de monitorização deve ter uma duração não inferior a 4 anos. 

 

6.6. ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO 

A. Caracterização da situação de referência 

Da análise efetuada aos elementos constantes neste EIA, e no que se refere ao Ordenamento do 

Território, constatou-se que este contempla uma caracterização do ambiente potencialmente afetado, 
tendo sido realizado o enquadramento do local nos diversos Instrumentos de Gestão Territorial (IGT´S) 
em vigor na área de implantação do projeto, de âmbito Especial (POARC), Regional (PROZED), 
Intermunicipal (PIOT-ADV), Municipal (PDM’s) e Sectoriais (PNR2000; PBH Douro; PROF Douro e PGBH 
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do Douro), que foram integrados no Capítulo 4 “Caracterização do Ambiente Potencialmente Afetado”, 
Ponto 4.7 “Ordenamento do Território”, conforme constam no Quadro 4. 

 

Quadro 4 - Instrumentos de Gestão Territorial em vigor. 

Âmbito Plano Diploma Legal 

Especial Plano de Ordenamento das Albufeiras da Régua e do Carrapatelo 
(POARC) RCM n.º 62/2002, de 23 de março 

Regional 
Plano Regional de Ordenamento da Zona Envolvente do Douro 

(PROZED) DR n.º 60/91, de 21 de novembro 

Setorial 

Plano Rodoviário Nacional - PRN2000 DL n.º 222/98, de 17 de julho 

Plano de Bacia Hidrográfica (PBH) do Douro DR n.º 19/2001, de 10 de dezembro 

Plano Regional de Ordenamento Florestal (PROF) Douro DR n.º 4/2007, de 2 de janeiro 

Plano de Gestão das Bacias Hidrográficas que integram a Região 
Hidrográfica 3 (RH3) - PGBH do Douro RCM n.º 16-C/2013, de 22 de março 

Intermunicipal Plano Intermunicipal de Ordenamento do Território do Alto Douro 
Vinhateiro - PIOTADV 

RCM n.º 150/2003, de 22 de setembro 

Municipal 

PDM de Alijó RCM n.º 6/95, de 23 de janeiro 

PDM de Armamar RCM n.º 80/94, de 19 de setembro 

PDM de Carrazeda de Ansiães RCM n.º 104/94, de 18 de outubro 

PDM de Lamego RCM n.º 46/94, de 23 de junho 

PDM de Peso da Régua Aviso n.º 10347/2009, de 1 de junho 

PDM de Sabrosa RCM n.º 74/94, de 30 de agosto 

PDM de São João da Pesqueira RCM n.º 62/94, de 04 de agosto 

PDM de Tabuaço (Revisão) Aviso n.º 8526/2013, de 4 de julho 

PDM de Torre de Moncorvo (Revisão) Aviso n.º 10665/2012, de 8 de agosto 

PDM de Vila Real Aviso n.º 7317/2011, de 22 de março 

 

Foram apresentados os extratos das Cartas Ordenamento e Condicionantes dos Planos Diretores 
Municipais (PDM’s) dos concelhos afetados, bem como as Cartas da Reserva Ecológica Nacional (REN), 
com a implantação do projeto nas diversas soluções. Procedeu-se à identificação das várias classes e 
categorias de espaços afetadas dos PDM’s em vigor e a extensão afeta a cada uma delas, para as 
diferentes soluções, de acordo com o Quadro 5. 

  



Parecer da Comissão de Avaliação 

Procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental N.º 2735 
 

Ligação à Rede Nacional de Transporte de Eletricidade, a 400 kV, 
do Aproveitamento Hidroelétrico de Foz Tua 60 

Estudo Prévio 

Quadro 5 – Classes e categorias de espaços dos PDM’s afetadas pelo traçado das soluções. 

Concelho Classes e categorias 
de espaços 

Artigos do 
Regulamento 

Extensão (km) do eixo de cada alternativa 

1 2SI 2SM 2NI 2NM 3S 3N 4 

Alijó 

Espaço natural 45.º, 46.º, 48.º, 49.º 0,598 0,598 0,598 0,310 0,310 0,598 0,310 0,310 
Espaços agrícolas 

defendidos 36.º a 44.º        0,323 

Espaços agrícolas 
defendidos de uso 

condicionado 
36.º a 44.º        0,738 

Espaços agroflorestais 
de uso condicionado 36.º a 44.º 0,251 0,251 0,251 1,380 1,380 0,251 1,380 4,440 

Espaços agroflorestais 38.º a 41.º 0,070 0,070 0,070 0,190 0,190 0,070 0,190 5,527 

Armamar 
Zona não urbanizável 32.º a 37.º 2,303 2,303 2,303 2,303 2,303   3,685 
Zona de salvaguarda 
estrita (RAN, REN) 

38.º a 41.º 0,977 0,977 0,977 0,977 0,977   4,637 

Carrazeda 
de 

Ansiães 

Espaços agrícolas 
pertencentes à REN 

18.º, 52.º, 53.º  0,557 0,595 0,484 0,522 0,519 0,446  

Outros espaços agrícolas 52.º, 54.º      0,897 0,324  
Espaços naturais de 
utilização múltipla 58.º a 62.º  2,193 2,550 2,636 2,993 10,23 10,67  

Áreas de importante 
valor paisagístico 67.º a 70.º 1,129 2,000 1,676 1,319 1,319 1,500 1,319  

Áreas de proteção à 
fauna e à flora 71.º a 75.º 1,190 1,319 1,319 1,319  1,319 0,250  

Núcleos florestais 55.º a 57.º  4,366 5,074 3,742 4,450 4,537 7,112  
Zona proteção de 

albufeiras 
80.º, 81.º 0,500 0,500 0,500   0,500 0,500  

Lamego 

Área ocupação 
condicionada 37.º, 38.º        0,312 

Zona de salvaguarda 39.º a 42.º        0,212 

Peso da 
Régua 

Espaços agrícolas 
defendidos 29.º a 36.º        0,143 

Outros espaços agrícolas 29.º a 36.º        7,073 
Espaços Naturais - Faixa 

ribeirinha 37.º        0,130 

Espaços Naturais - 
Cursos de água 37.º        0,121 

Espaços Naturais - Áreas 
de elevado valor 

paisagístico 
37.º        0,770 

Aglomerados urbanos e 
áreas sujeitas a 

urbanização programada 
59.º, 60.º        0,126 

Sabrosa 

RAN 26.º, 27.º        0,031 
Área privilegiada de 
produção vinícola 

28.º, 29.º        3,124 

Outras áreas agrícolas 30.º, 31.º        2,591 
Áreas florestais de 

produção não 
condicionada 

32.º a 35.º        2,907 

Áreas florestais de 
produção condicionada 36.º, 37.º        2,901 

Área de expansão dos 
aglomerados urbanos 

13.º, 14.º, 19.º, 
22.º, 23.º        * 

S. João da 
Pesqueira 

Zona incluída na RAN 10.º, 48.º 0,061 0,061 0,061 0,061 0,061    
Reserva de Integração 

Específica 48.º 7,898 5,698 5,698 5,698 5,698    
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Concelho Classes e categorias 
de espaços 

Artigos do 
Regulamento Extensão (km) do eixo de cada alternativa 

Outros solos agrícolas 48.º 3,095 6,103 6,194 6,103 6,194    
Espaço florestal 49.º 4,080 3,894 3,384 3,894 3,384    

Espaço natural de 
interesse paisagístico 50.º 0,688 0,548 0,548 0,548 0,548    

Tabuaço 

Espaços agrícolas 18.º, 19.º 0,581 0,581 0,581 0,581 0,581    
Espaços florestais 

produção 20.º, 21.º 1,877 1,877 1,877 1,877 1,877    

Espaços de uso múltiplo 
agrícola e florestal 22.º, 23.º 4,850 4,850 4,850 4,850 4,850    

Exploração de depósitos 
e massas minerais 32.º, 33.º * * * * *    

Torre de 
Moncorvo 

Espaços agrícolas de 
produção 21.º, 22.º      1,895 1,895  

Espaços florestais 
produção 

24.º, 25.º, 27.º      3,676 3,676  

Espaços de uso múltiplo 
agrícola e florestal 

28.º      6,695 6,695  

Espaços naturais 29.º, 30.º      0,093 0,093  
Espaços residenciais 40.º, 41.º      * *  

Vila Real Espaços agrícolas 27.º a 33.º        1,950 

* - Classe de espaço atravessada pelo corredor de 400 m mas não pelo eixo. 

 

Identificaram-se as condicionantes, servidões e restrições de utilidade pública com incidência no projeto, 
nomeadamente Povoamentos Florestais percorridos por incêndios, REN, Reserva Agrícola Nacional (RAN), 
Domínio Hídrico, Captações de água subterrâneas para abastecimento público, Pedreiras, ADV e respetiva 
Zona de Proteção, Rede Ferroviária Nacional, Rede Rodoviária Nacional, Rede rodoviária nacional, 
Sobreiros e Azinheiras, Oliveiras, Azevinho, Corte prematuro de povoamentos florestais de pinheiro-bravo 
e eucalipto, Telecomunicações, Marcos Geodésicos e Pontos de Água das RDFCI. Foi ainda apresentada a 

respetiva cartografia com a implantação das várias soluções. 

Em relação à RAN, as extensões dos eixos das várias soluções alternativas que as atravessam são as 
constantes do Quadro 6. 

 

Quadro 6 – Extensão de RAN, afetada por cada uma das soluções alternativas. 

Tipo de Áreas 
Extensão (m) do eixo de cada solução alternativa 

1 2SI 2SM 2NI 2NM 3S 3N 4 

Total 61 747 785 674 712 2258 2185 1469 

 

Em relação ao atravessamento do Alto Douro Vinhateiro e respetiva Zona Especial de Proteção, as 

extensões dos eixos das várias soluções alternativas são as constantes do Quadro 7. 
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Quadro 7 – Extensão de ADV e ZEP, afetada por cada uma das soluções alternativas. 

Soluções 
alternativas 

Extensão aproximada (Km) 

ZEP ADV Total 

Solução 1 22,6 2,7 30,2 

Solução 2SI 31,8 2,7 39,3 

Solução 2SM 32,5 2,3 39,7 

Solução 2NI 34,9 2,7 42,4 

Solução 2NM 35,6 2,3 42,7 

Solução 3S* 19,4 0,4 32,3 

Solução 3N* 22,4 0,4 35,3 

Solução 4 36,8 4 42,1 

 

Conforme as soluções alternativas propostas no EIA, o ponto de ligação do AHFT à RNT(E), no que 
respeita ao Posto de Corte ou subestação, poderá ocorrer fora do ADV e da ZEP, se realizado na SE de 
Armamar já existente, ou dentro da ZEP, caso a ligação venha a efetivar-se no novo Posto de Corte em 
Torre de Moncorvo, a construir no caso da Solução 3. 

Em relação aos possíveis corredores da LMAT, as soluções alternativas que se direcionam para Torre de 
Moncorvo (saída para Norte ou Sul) só afetam o ADV no curto troço inicial, comum a todas as soluções 
(trecho A). Nas restantes alternativas, a linha efetuará um percurso, em extensões e locais diferenciados, 
maioritariamente dentro da ZEP e, em bastante menor extensão dentro do ADV, em atravessamentos 
relativamente curtos. 

 

A.1. Avaliação de conformidade do projeto com os Planos Diretores Municipais e com o Plano de 
Ordenamento de Albufeira da Régua e Carrapatelo 

A área de intervenção do projeto abrange um conjunto de dez concelhos, pelo que se procederá, para 
cada um dos Planos Diretores Municipais (PDM), à verificação da afetação das várias classes de espaços 
abrangidas, e avaliada a respetiva compatibilidade do projeto com cada um destes Planos. 

É ainda efetuada a análise referente à afetação com o Plano de Ordenamento de Albufeira da Régua e 
Carrapatelo. 

 PDM de Alijó 

O projeto atravessa várias classes de espaços, nomeadamente “Espaços Naturais”, “Espaços 
Agrícolas Defendidos”, ”Espaços Agrícolas Defendidos de Uso Condicionado”, “Espaços 
Agroflorestais” e “Espaços Agroflorestais de Uso Condicionado”. 

Assim, relativamente aos “Espaços Naturais”, atravessados por todas as alternativas propostas, o 
ponto 4 do Artigo 46.º estabelece a caracterização, deste tipo de espaços, como sendo o 
património natural mais sensível sob o ponto de vista ecológico, paisagístico e ambiental. 
O estatuto e ocupação deste tipo de espaços, encontra-se estabelecido no ponto 3 do Artigo 48.º 
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que refere, que são admitidas ações de interesse público, como no presente caso, desde que 
sejam prévia e formalmente reconhecidas pelo Município. O ponto 2 do Artigo 49.º refere ainda, 
que a realização de qualquer ato depende sempre da prévia autorização do município. 

No que diz respeito aos “Espaços Agroflorestais de Uso Condicionado” e aos “Espaços 
Agroflorestais”, atravessados por todas as alternativas propostas, e aos “Espaços Agrícolas 
Defendidos” e ”Espaços Agrícolas Defendidos de Uso Condicionado”, que integram os “Espaços 
agrícolas e florestais”, o ponto 1 do Artigo 37.º estabelece, relativamente aos usos dominantes, 
que as formas de ocupação e utilização do solo em áreas integradas nesta classe e suas 
categorias são essencialmente aquelas que decorrem dos seus destinos de uso e dos regimes de 
gestão específicos a que estejam eventualmente vinculadas, subordinando-se aos 
condicionamentos impostos pela preservação das suas potencialidades, pelo que não podem ser 

objeto de quaisquer ações que as diminuam ou destruam, salvo as previstas no Regulamento e 
as exceções consignadas na lei geral, quando aplicáveis. 

O ponto 4 do referido artigo determina, como exceção aos usos dominantes, a construção de 
equipamentos, instalações ou infraestruturas de interesse público reconhecido formalmente pelo 
município e por todas as entidades com jurisdição sobre a área em que se localizem, e desde que 
se realize de acordo com as exigências de legislação aplicável a cada situação. 

Assim, a instalação desta infraestrutura apenas poderá ser admissível desde que seja obtido o 
Reconhecimento de Interesse Público do Município, atendendo ao constante no ponto 4 do Artigo 
37.º e ponto 3 do Artigo 48.º. 

 PDM de Armamar 

Todas as soluções apresentadas no projeto, à exceção das 3S e 3N, atravessam várias classes de 

espaços, nomeadamente “Zona Não Urbanizável” e “Zona de Salvaguarda Estrita (RAN, REN)”. 

Em relação à “Zona Não Urbanizável”, o Artigo 33.º estabelece que esta zona é constituída 
predominantemente por solos com capacidade de uso agrícola, agro-florestal condicionado e 
florestal, cuja função de complementaridade no aproveitamento dos recursos naturais e definição 
da paisagem se deve acautelar e favorecer. 

As áreas designadas como “Zona de Salvaguarda Estrita (RAN, REN)”, onde se inclui a RAN e a 
REN, encontra-se designadas nos Artigos 38.º, 39.º e 40.º. O ponto 2 do Artigo 39.º, relativo à 
RAN, estabelece que qualquer autorização de uso e transformação do solo deverá ser  autorizada 
pela Comissão Regional da Reserva Agrícola Nacional. 

Assim, a instalação desta infraestrutura nas classes de espaços abrangidas, não contraria as 
disposições regulamentares do Plano Diretor Municipal deste Concelho. Terá no entanto de ser 

obtido o parecer da Entidade Regional da Reserva Agrícola Nacional (ERRAN), face à ocupação 
não agrícola dos solos RAN. 

 PDM de Carrazeda de Ansiães 

Todas as alternativas apresentadas, à exceção da 4, atravessam várias classes e categorias de 
espaços deste Concelho. Assim, no que diz respeito aos “Espaços agrícolas”, onde se incluem os 
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“Espaços agrícolas pertencentes à RAN” e “Outros espaços agrícolas”, o Artigo 52.º estabelece 
que estes se caracterizam pela sua elevada aptidão para as atividades agrícolas. O ponto 2 do 
Artigo 54.º refere que aos “Outros espaços agrícolas”, é aplicável o regime da RAN. 

Em relação aos “Espaços florestais”, de acordo com o constante no Artigo 55.º, estes são 
identificados na planta de ordenamento com a designação de núcleos florestais, com áreas iguais 
ou superiores a 50 ha. O Artigo 56.º, relativo ao seu estatuto do uso e ocupação, determina que 
estes espaços serão regulados pela legislação em vigor e demais condicionamentos estabelecidos 
pelo Regulamento do PDM, sendo objeto de pronúncia do ICNF. 

No que diz respeito aos “Espaços naturais de utilização múltipla”, o Artigo 58.º determina que 
estes espaços são complexos, fracamente humanizados, e fundamentais quer na manutenção e 
incremento da qualidade dos recursos naturais, quer na melhoria da própria qualidade de vida 

das populações do concelho, e constitui objetivo fundamental da regulamentação referente a esta 
classe de espaços a exploração racional dos recursos naturais, permitindo a sua renovação e o 
seu incremento qualitativo. 

O Artigo 59.º estabelece os usos permitidos nesta classe de espaços, sendo que a instalação de 
uma infraestrutura deste tipo não consta em nenhuma das exceções admitidas. No entanto, o 
Artigo 60.º refere, relativamente às restrições, que nestes espaços são proibidas todas as obras 
ou ações que impliquem a destruição da vegetação arbórea existente e a alteração do relevo 
natural, exceto quando decorrentes da execução de projetos devidamente aprovados.  

Em relação às “Áreas de Proteção à Fauna e à Flora”, o Artigo 72.º refere que estas áreas são 
equiparadas a áreas de paisagem protegida e regem-se pela legislação em vigor e demais 
condicionantes estabelecidas por este Regulamento. O Artigo 73.º, relativo aos Usos permitidos, 

determina que nas áreas de proteção à fauna e flora são permitidos os usos agrícolas e silvícolas 
tradicionais, a pastorícia e o recreio passivo. O n.º 2 do Artigo 74.º interdita a execução de obras, 
mas o Artigo 75.º admite como exceções “os projetos devidamente aprovados”.  

Assim, para as classes de espaços afetadas, terá o projeto de ser devidamente aprovado pelo 
Município. Em relação à afetação dos Espaços Florestais, a mesma é objeto de pronúncia por 
parte do ICNF. 

Importa também referir que, no âmbito da consulta pública da PDA, o Município de Carrazeda de 
Ansiães emitiu parecer favorável à implementação das Alternativa 4 e Alternativa 1 nesta ordem 
de prioridades, manifestando parecer desfavorável às restantes alternativas por serem lesivas do 
interesse Municipal. 

 PDM de Lamego 

Apenas a Solução 4 atravessa espaços pertencentes a este Concelho, classificados como “Área de 
Ocupação Condicionada” e “Zona de Salvaguarda”. 

Em relação às “Áreas de ocupação condicionada”, definidas no capítulo 3 do Regulamento do 
PDM de Lamego, é permitida a construção de edifícios de habitação, instalações de apoio às 
atividades agrícolas, equipamentos de interesse municipal e unidades industriais isoladas com 
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programas especiais “caso não afetem negativamente as áreas envolventes, quer do ponto de 
vista paisagístico, quer da sua utilização”. 

A este respeito, cabe referir o preâmbulo do Regulamento do Plano Diretor Municipal de Lamego 
onde é salientado que “as zonas de ocupação condicionada correspondem a situações onde não 
existem condições claras para a ocupação urbana e, por outro lado, não estão abrangidas pelas 
Reserva Agrícola e Reserva Ecológica. Embora não estejam vocacionadas para a edificação, não 
existem razões decorrentes de um objetivo nacional que impeçam a construção”. Neste contexto, 
“a zona de ocupação condicionada constitui assim um instrumento de flexibilidade tendente a 
absorver os fatores imprevistos que certamente ocorrerão durante a vigência deste Plano”. 

Na “Zona de salvaguarda estrita” estão incluídas a REN e a RAN, pelo que a construção está 
sujeita ao regime de exceção definido na correspondente legislação. 

Assim, a instalação desta infraestrutura nas classes de espaços abrangidas, não contraria as 
disposições regulamentares do Plano Diretor Municipal de Lamego. 

 PDM de Peso da Régua 

Relativamente a este Concelho, apenas a Solução 4 abrange várias classes de espaços do 
mesmo, nomeadamente, “Espaços Agrícolas Defendidos”, “Outros Espaços Agrícolas”, “Espaços 
Naturais (Faixa Ribeirinha e Cursos de água e Áreas de elevado valor paisagístico)” e 
“Aglomerados urbanos e áreas sujeitas a urbanização programada”. 

O ponto 3 do Artigo 29.º estabelece, relativamente aos “Espaços agrícolas defendidos” e “Outros 
Espaços Agrícolas”, que nestes se incluem as áreas pertencentes à Reserva Agrícola Nacional, 
sendo admissível, como usos complementares dos usos dominantes, de acordo com o 
estabelecido na alínea c) do ponto 3 do Artigo 30.º, os “Equipamentos públicos ou de interesse 
público”. 

No entanto, para a sua viabilização, deverão ser cumpridos os requisitos estabelecidos no 
ponto 5, nomeadamente: 

 As disposições legais e regulamentares aplicáveis a cada caso, designadamente quando o 
local destinado à edificação ou instalação se situar em área subordinada aos regimes da 
Reserva Agrícola Nacional ou da Reserva Ecológica Nacional, ou sujeita a qualquer outra 
servidão administrativa ou restrição de utilidade pública; 

 A viabilização de qualquer atividade ou instalação abrangida nos usos compatíveis referidos 
no n.º 4 só pode ocorrer quando expressamente se considerar que dela não vão decorrer 
prejuízos ou inconvenientes de ordem funcional, ambiental ou paisagística para a área 
onde se pretendem localizar. 

Em relação aos “Espaços Naturais”, o ponto 1 do Artigo 37.º refere que esta categoria de espaços 
integra as áreas do território concelhio que constituem o seu património natural mais sensível nos 
aspetos ecológico, paisagístico e ambiental, e que não tenham sido integrados na categoria de 
espaços agrícolas e florestais, onde se insere a “Faixa Ribeirinha”, os “Cursos de água” e as 
“Áreas de elevado valor paisagístico”, sendo admitido, de acordo com o ponto 4, as ações de 
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interesse público ou de alto interesse para o desenvolvimento do concelho, desde que estas 
sejam prévia e formalmente reconhecidas como tal pelo município, e sem prejuízo das 
competências legais de outras entidades com jurisdição sobre as áreas em que tais ações se 
localizem e das restantes disposições do presente regulamento aplicáveis. 

Por último, no que diz respeito aos “Aglomerados urbanos e áreas sujeitas a urbanização 
programada”, o Artigo 60.º estabelece que os prédios ou a parte destes situados nas áreas 
sujeitas a urbanização programada estabelecidas pelo presente plano só são passíveis de 
aproveitamento urbanístico ou edificatório ao abrigo de intervenções urbanísticas programadas 
pelo município, por iniciativa deste ou a solicitação dos interessados. 

Assim, a instalação desta infraestrutura apenas poderá ser admissível desde que seja obtido o 
Reconhecimento de Interesse Público do Município, atendendo ao constante no ponto 4 do Artigo 

37.º. 

 PDM de Sabrosa 

Relativamente a este Concelho, apenas a Solução 4 abrange várias classes de espaços, 
nomeadamente, “RAN”, “Área privilegiada de produção vinícola”, “Outras áreas agrícolas”, “Áreas 
florestais de produção não condicionada”, e “Áreas florestais de produção condicionada”. 

Em relação à “RAN”, o Artigo 27.º do Regulamento determina que nesta classe de espaços é 
aplicado o regime da RAN. 

No que diz respeito à “Área privilegiada de produção vinícola”, caracterizada no Artigo 28,º como 
sendo áreas destinadas predominantemente ao cultivo da vinha, não existe no Artigo 29.º, que 
estabelece o regime de edificabilidade, qualquer referência à possibilidade da execução deste tipo 
de infraestruturas. 

De igual forma, em relação às “Outras áreas agrícolas”, caracterizadas como sendo áreas 
destinadas predominantemente ao uso agrícola e à atividade pecuária, no Artigo 31.º, do 
Regulamento do PDM, também não prevê a localização do projeto nestas áreas. 

No que se refere às “Áreas florestais de produção não condicionada” e “Áreas florestais de 
produção condicionada”, os Artigos 32.º a 34.º relativos à primeira classe de espaços, e Artigo 
36.º, referentes à segunda, não prevê a localização do projeto nestas áreas. O ponto 1 do Artigo 
36.º refere inclusivamente que nas “Áreas florestais de produção condicionada”, não serão 
permitidas as intervenções que conflituam com a defesa dos recursos naturais ou paisagísticos 
em causa, nomeadamente mobilizações de solo e alteração de relevo suscetíveis de agravar ou 
incutir a erosão e degradação dos solos, exceto no que respeita às ações correspondentes ao 
constante no artigo 37.º. 

Verifica-se assim, que não existe enquadramento deste tipo de infraestrutura nas classes de 
espaços afetadas, pelo que, para a viabilização desta solução (4), terá de existir suspensão do 
PDM. 
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 PDM de São João da Pesqueira 

As alternativas 1, 2SI, 2SM, 2NI e 2NM, atravessam várias classes e categorias de espaços deste 
Concelho, abrangendo os espaços de “Zona incluída na RAN”, onde deverá ser aplicado o regime 
da RAN, face ao estabelecido no Artigo 10.º do Regulamento do PDM, e a “Reserva de Integração 
Especifica”, tornando-se necessária a obtenção do Parecer favorável da Direção Regional de 
Agricultura e Pescas do Norte, atendendo ao constante no n.º 3 do Artigo 48.º. 

Para além disso, existe também afetação de “Outros solos agrícolas”, “Espaço florestal” e “Espaço 
natural de interesse paisagístico”. Em relação aos “Outros solos agrícolas” e aos “Espaços 
florestais”, o n.º 4 do Artigo 48.º relativo ao primeiro, e o Artigo 49.º referente ao segundo, não 
preveem a possibilidade da instalação desta infraestrutura. 

Relativamente aos “Espaços naturais de interesse paisagístico”, o ponto 1 do Artigo 50.º 
determina que estes se destinam a permitir e salvaguarda da estrutura biofísica necessária para 
que se possa realizar a exploração dos recursos e a utilização do território, sem que sejam 
degradadas determinadas circunstâncias e capacidades de que dependem a estabilidade e 
fertilidade das regiões, bem como a permanência de muitos dos seus valores económicos, sociais 
e culturais. O ponto 3 do mesmo artigo refere, que nestas áreas aplica-se o disposto nos artigos 
10.º a 13.º, bem como o Decreto-Lei n.º 19/93, de 23 de janeiro. 

Verifica-se assim, que não existe enquadramento deste tipo de infraestrutura nas classes de 
espaços “Outros Solos Agrícolas”, e “Espaço Florestal” pelo que, para a viabilização destas 
soluções, terá de existir suspensão do PDM e obtenção do Parecer favorável da Direção Regional 
de Agricultura e Pescas do Norte, face à afetação de “Zona incluída na RAN” e “Reserva de 
Integração Especifica”. 

 PDM de Tabuaço 

As alternativas 1, 2SI, 2SM, 2NI e 2NM, atravessam várias classes e categorias de espaços do 
concelho de Tabuaço, abrangendo “Espaços Agrícolas”, “Espaços de florestais de produção” e 
“Espaço de uso múltiplo agrícola e florestal”. 

O Artigo 18.º, do Regulamento do PDM relativo aos “Espaços Agrícolas” não prevê interdições 
quanto à possibilidade de instalação deste tipo de infraestrutura. Em relação aos “Espaços de 
florestais de produção” e “Espaços de uso múltiplo agrícola e florestal”, o Artigo 20.º relativo aos 
primeiros, e o Artigo 22.º respeitante aos segundos, não preveem a possibilidade de instalação 
de infraestruturas elétricas. 

Concluindo, para os “Espaços de florestais de produção” e “Espaços de uso múltiplo agrícola e 
florestal”, terá de existir suspensão do PDM para a construção desta infraestrutura. 

 PDM de Torre de Moncorvo 

As alternativas 3S e 3N, atravessam várias classes e categorias de espaços deste Concelho, 
abrangendo “Espaços Agrícolas de produção”, “Espaços de florestais de produção”, “Espaços de 
uso múltiplo agrícola e florestal” e “Espaços naturais”. Em relação aos “Espaços Agrícolas de 
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produção”, o regulamento do PDM no seu Artigo 22.º determina que se aplica o regime da RAN, 
e os usos admitidos não incluem a construção desta infraestrutura. 

Em relação aos “Espaços de florestais de produção” a alínea f) do ponto 2 do Artigo 26.º refere 
que são admitidas “ações de relevante interesse público”, e no que se refere aos “Espaços de uso 
múltiplo agrícola e florestal”, o Artigo 28.º, na listagem dos usos admitidos, não inclui a 
construção deste tipo de infraestruturas. 

Por último, no que diz respeito aos “Espaços naturais”, o Artigo 29.º determina que nestes 
espaços se pretende fundamentalmente acautelar as intervenções suscetíveis de impactes na 
paisagem e nos ecossistemas, promovendo o estado de conservação favorável dos valores 
naturais existentes, integrando as áreas florestais de ocorrência de habitats e de espécies da 
fauna e flora protegidos e de geomonumentos, os planos de água das albufeiras e os cursos de 

água. A alínea b) do ponto 2 do Artigo 30.º determina ainda que são condicionados ao parecer da 
entidade de tutela, a execução de infraestruturas públicas. Neste caso, só são afetados cursos de 
água no atravessamento do rio Sabor. 

Verifica-se assim, que para a construção deste tipo de infraestrutura, face à afetação de “Espaços 
Agrícolas de produção”, torna-se necessária a obtenção do parecer favorável da Direção Regional 
de Agricultura e Pescas do Norte. Para além disso, atendendo ao atravessamento de “Espaços de 
florestais de produção”, torna-se necessária a obtenção do Reconhecimento de Interesse Público 
pelo Município, por força do constante na alínea f) do ponto 2 do Artigo 26.º, bem como o 
parecer da tutela, considerando o estabelecido na alínea b) do ponto 2 do Artigo 30.º, face à 
afetação de “Espaços naturais”. 

Por último, em relação aos “Espaços de uso múltiplo agrícola e florestal”, não consta nos usos 
admitidos para esta classe de espaços, a possibilidade de execução deste tipo de infraestrutura, 
pelo que terá de existir suspensão do PDM. 

 PDM de Vila Real 

Apenas a alternativa 4 atravessa uma classe de espaços deste Concelho, nomeadamente 
“Espaços Agrícolas”. A alínea c) do Artigo 31.º do Regulamento do PDM determina, que se 
consideram compatíveis com o uso dominante a execução de equipamentos que visem usos de 
interesse público e infraestruturas, nas condições constantes no ponto 2 do mesmo artigo, que 
refere que a construção não poderá afetar negativamente a envolvente sob o ponto de vista 
paisagístico, de salubridade e funcional, e seja assegurada pelos interessados a execução e 
manutenção de todas as infraestruturas necessárias, podendo constituir motivo de inviabilização 
da construção a impossibilidade ou a inconveniência da execução de soluções individuais para as 
infraestruturas. 

Verifica-se assim, que não existem disposições no Regulamento do PDM impeditivas da 
construção deste tipo de infraestrutura na classe de espaços abrangida. 

Em suma, verifica-se que para todos os concelhos interferidos pelos corredores das várias soluções 
apresentadas, independentemente da solução que vier a ser adotada, tornam-se necessárias as seguintes 
ações: 
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 Soluções 1, 2SI, 2SM, 2NI ou 2NM - suspensão do PDM (Carrazeda de Ansiães, São João da 
Pesqueira, Tabuaço), e Reconhecimento do interesse público (Alijó); 

 Solução 3S - reconhecimento do interesse público (Alijó, Torre de Moncorvo) e suspensão do 
PDM (Torre de Moncorvo); 

 Solução 3N - suspensão do PDM (Carrazeda de Ansiães), reconhecimento do interesse público 
(Alijó, Torre de Moncorvo); 

 Solução 4 - suspensão do PDM (Lamego, Sabrosa), reconhecimento do interesse público (Alijó, 
Peso da Régua), ajustamento do traçado (Peso da Régua). 

 Plano de Ordenamento de Albufeira da Régua e Carrapatelo (POARC) 

O POARC, publicado pela RCM n.º 62/2002, de 23 de março, com suspensão parcial na zona da 
barragem do AHFT (Prorrogação), aprovada pela RCM n.º 107/2012, de 18 de dezembro, define 

uma zona de proteção (500 m contados a partir do nível de pleno armazenamento da albufeira) e 
uma zona reservada (50 m contados a partir do mesmo limite). A zona reservada é considerada 
como non aedificandi (Artigo 34.º). Os corredores das Soluções 1, 2SI, 2SM, 2NI, 2NM e 4 
atravessam o rio Douro e, consequentemente, a “Zona de Proteção” e a “Zona Reservada”. 
O traçado atravessa espaços classificados pelo Plano como “Espaços agrícolas” e “Espaços 
naturais e de elevado valor paisagístico” não se prevendo a colocação de apoios na “Zona 
Reservada”. 

Neste plano estão identificadas e delimitadas diversas áreas respeitantes a aglomerados urbanos 
e a infraestruturas, assim como espaços dedicados ou projetados para atividades específicas (tais 
como áreas balneares, cais, indústria extrativa) ou de particular sensibilidade (tais como vocação 
turística, proteção aos órgãos das barragens). As Soluções 2SM e 2NM atravessam 
marginalmente a zona de proteção aos órgãos de segurança da Barragem da Valeira. A Solução 4 

atravessa a Unidade Operativa de Planeamento e Gestão (UOPG) IV – Espaço de Vocação 
Turística de Milnorte, na proximidade de Bagaúste (Peso da Régua). 

 

A.2. Servidões e restrições de utilidade pública 

No que respeita às Servidões e Restrições de Utilidade Pública, constatou-se que o projeto prevê a 
colocação de diversos apoios em Povoamentos Florestais ou percorridas por incêndios nos últimos 
10 anos, zonas integrantes da REN, áreas classificadas do Alto Douro Vinhateiro ou na respetiva Zona 
Especial de Proteção. 

Para as diversas soluções apresentadas, alguns dos apoios e a eventual abertura de acessos, serão 
localizados em REN, existindo afetação de vários sistemas nomeadamente, “áreas estratégicas de 
proteção e recarga de aquíferos” e “áreas de elevado risco de erosão hídrica do solo”. O Posto de Corte 

previsto na Solução 4, não se encontra em área de REN. 

No que diz respeito à REN, as extensões dos eixos das várias soluções alternativas que as atravessam, 
por cada um dos sistemas afetados, são as constantes do Quadro 8. 
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Quadro 8 – Extensão de REN, afetada por cada uma das soluções alternativas. 

Tipo de Áreas 
Extensão (m) do eixo de cada solução alternativa 

1 2SI 2SM 2NI 2NM 3S 3N 4 

REN - Áreas estratégicas de proteção e 
recarga de aquíferos (*) 4223 3384 3416 3648 3680 6159 6423 9529 

REN - Áreas de elevado risco de erosão 
hídrica do solo (**) 

22553 26741 26323 29518 29100 12451 15228 14067 

REN (Zonas ameaçadas pelas cheias) 0 408 362 408 362 0 0 0 

TOTAL 26776 30533 30101 33574 33142 18610 21651 23596 

* Designadas nas delimitações da REN efetuadas ao abrigo do Decreto-Lei n.º 93/90, de 19 de março, como “Cabeceiras de linhas 

de água” e “Áreas de máxima infiltração”. 

** Designadas nas delimitações da REN efetuadas ao abrigo do Decreto-Lei n.º 93/90, de 19 de março, como “Áreas com risco de 

erosão”. 

 

Das várias soluções em análise constata-se que a 3S é a que menor extensão ocupa e a 2NI a que maior 
extensão abrange. 

O regime jurídico da Reserva Ecológica Nacional, publicado pelo Decreto-Lei n.º 166/2008, de 22 de 
Agosto, alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 239/2012, de 2 de novembro, estabelece que a 
ocupação dos solos integrantes da REN para a instalação de redes elétricas aéreas de alta tensão, está 
prevista na alínea i) “Redes elétricas aéreas de alta e média tensão, excluindo subestações” do ponto II 
“Infraestruturas”, do anexo II, relativo aos “usos e ações compatíveis com os objetivos de proteção 
ecológica e ambiental e de prevenção e redução de riscos naturais de áreas integradas na REN”, a que se 
refere o Artigo 20.º, estando sujeitas a Comunicação Prévia, a emitir pela CCDR, e não tem requisitos 

específicos, de acordo com o estabelecido na alínea f) do Ponto II, da Portaria n.º 419/2012, de 20 de 
dezembro. 

De acordo com o estabelecido no n.º 7 do Artigo 24.º do diploma mencionado, quando a pretensão se 
encontra sujeita a procedimento de AIA, a pronúncia favorável da CCDR no âmbito deste procedimento 
compreende a emissão de autorização. 

Existe ainda afetação de outras servidões e restrições de utilidade pública, cuja ocupação obriga à 
obtenção de pareceres de diversas Entidades nomeadamente, da Entidade Regional da RAN, face à 
utilização não agrícola de solos da RAN, da Rede Ferroviária Nacional (REFER), atendendo à afetação das 
Linhas do Douro e do Tua), das Estradas de Portugal (EP, S.A.), considerando a existência do 
atravessamento de várias vias rodoviárias sobre jurisdição desta entidade (EN 212, EN 214, EN 222, 
EN 323, ER 226-2, ER 323). 

A EP, S.A. e o Estado-Maior General das Forças Armadas (EMGFA) emitiram parecer como entidades 
externas (no âmbito do presente procedimento de AIA), pelo que as recomendações expostas nos 
referidos pareceres, designadamente o mencionado pela EP, S.A., deverão ser consideradas no 
desenvolvimento do Projeto de Execução. 
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Relativamente a outras servidões e restrições presentes, o projeto deverá dar cumprimento aos seguintes 
requisitos: 

 No âmbito do Domínio Hídrico, os apoios deverão ser colocados a mais de 50 m de distância do 
limite das albufeiras da Régua e de Foz Tua e do leito do rio Sabor, e a mais de 10 m de distância 
dos leitos de todos os restantes cursos de água. O Posto de Corte deverá ser afastado mais de 
10 m de qualquer curso de água; 

 Em relação às captações de águas subterrâneas para abastecimento publico, o projeto não 
deverá afetar as zonas de proteção imediata ou intermédia de qualquer perímetro de proteção; 

 O projeto não poderá colidir com pedreiras existentes, devendo a colocação dos apoios respeitar 
as zonas de defesa fixadas no Anexo II do Decreto-Lei n.º 270/2001; 

 O projeto deverá evitar as interferências com os feixes hertzianos existentes; 

 O projeto deverá respeitar as servidões dos marcos geodésicos existentes; 
 O projeto terá de garantir as zonas de proteção alargada definidas no Anexo I da Portaria 

n.º 133/2007, relativa aos pontos de água das redes de defesa da floresta contra incêndio; 
 A interferência com outras servidões, tais como infraestruturas de abastecimento de água, de 

drenagem de águas residuais e de transporte e distribuição de eletricidade, de estradas e 
caminhos municipais e de estabelecimentos com produtos explosivos, deverão ser verificadas no 
âmbito da elaboração do Projeto de Execução. 

 

B. Identificação e avaliação de impactes 

No âmbito do fator Ordenamento do Território, foram identificados os principais impactes decorrentes da 
implantação do projeto. 

Os potenciais impactes ambientais das linhas de transporte de energia sobre o ordenamento de território 
prendem-se com a ocupação de áreas ou espaços de uso condicionado, por se encontrarem classificadas 
e destinadas a outros usos. Estes impactes iniciam-se na fase de construção e prolongam-se para a fase 
de exploração, adquirindo, nessa fase, um carácter permanente. Na realidade, as potenciais afetações 
são pontuais e decorrem do traçado e extensão da linha e da implantação dos apoios, eventuais acessos, 
estaleiros, e posto de corte no caso da Solução 3. Os impactes gerados são definidos por uma ocupação 
linear que estabelece uma servidão, que interdita ou condiciona alguns usos e atividades numa faixa de 
45 m de largura, ou no território envolvente (por ex. navegação aérea, pratica desportiva de voo livre), 
refletindo-se igualmente, por via dos impactes visuais, na redução da aptidão do território para alguns 
usos, nomeadamente relacionados com o turismo. 

De acordo com o traçado das diferentes soluções alternativas, poderão gerar-se diferentes formas de 
afetação do território, refletindo-se em condicionamentos ao nível do ordenamento, nomeadamente: 

 Constituir um novo espaço-canal para a implantação da nova linha; 
 Inserir-se em espaços-canais existentes, ou seja, localizar-se a distâncias inferiores a 400 m de 

outras linhas aéreas da RNT (E); 
 Adotar uma solução de linha mista, concentrando na mesma infraestrutura a futura linha(s) 

existente(s). 
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A primeira situação é claramente negativa, embora inevitável dada a localização do AHFT ser afastada de 
corredores existentes. A segunda situação tem como aspeto positivo evitar a constituição de um novo 
corredor no território e como aspeto negativo aumentar a ocupação do espaço-canal existente, com os 
diversos impactes cumulativos que dai advém. A terceira solução é naturalmente muito positiva. 

Nesta análise, não foram considerados os espaços-canais ocupados por linhas aéreas a 60 kV. No 
entanto, essas linhas usam, em vãos de grande extensão, apoios usualmente utilizados em linhas de 
150 ou 220 kV, como no caso da travessia do Douro pela Solução 1, que utiliza o espaço-canal de uma 
linha existente a 60 kV. 

Uma analise qualitativa, permite verificar que qualquer das Soluções 3S, 3N e 4 irá constituir o primeiro 
corredor de uma linha da RNT(E) ao longo da margem direita do Douro, entre Foz Tua e Torre de 
Moncorvo (Soluções 3S ou 3N) ou entre Foz Tua e Bagaúste (Solução 4). 

Verifica-se que ao nível de afetação de novo espaço-canal, as soluções 3N e 3S (que inclui 1,5 Km da 
abertura da linha existente a 400 kV Armamar-Lagoaça), com 35,3 Km e 32,3 Km respetivamente, são as 
mais extensas, seguindo-se da 2NI (31,2 Km). 

Em relação ao aproveitamento de espaços-canais existentes, a Solução 4 é a que mais extensão 
apresenta, com 13,3 Km, seguindo-se das soluções 2NI e 2SI, com 11,2 Km em ambas. 

Por último, no que se refere ao aproveitamento em linha mista, apenas as Soluções 2SM e 2NM 
possibilitam esta alternativa, com 9,5 Km de extensão em ambas. 

Assim, os impactes neste fator são, para todas as soluções, negativos, diretos, com capacidade de 
ocorrência certa, permanentes, irreversíveis, e de magnitude moderada, locais ou regionais, sensíveis, 
sendo considerado significativo. 

O impacte no futuro condicionamento do ordenamento do território é mitigável através da seleção das 
Soluções 2SM e 2NM, uma vez que envolvem a concentração de linhas existentes a 220 kV com a LMAT 
referente ao presente projeto a 400 kV, numa única linha mista 220/400 kV. 

 

C. Medidas de minimização 

No que diz respeito às medidas de minimização, foi apresentado no EIA, para o fator Ordenamento do 
Território, o Quadro 7.7.1., que sistematiza as medidas de minimização previstas para as diferentes fases 
do projeto. 

É objetivo do EIA localizar os elementos constituintes do projeto respeitando as disposições dos IGT’s em 
vigor, bem com evitar a afetação das servidões e restrições de utilidade pública identificadas 
anteriormente. Foi também mencionada a previsão da localização do estaleiro, que deve ser definida 

através de uma hierarquia de preferências: 

1.º - Localização em áreas degradadas; 
2.º - Localização em áreas industriais ou empresariais; 
3.º - Outras áreas do território, respeitando a conformidade com os IGT’s e com as servidões. 
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Do quadro que identifica as medidas de minimização para o fator Ordenamento do Território, destacam-
se as mais importantes: 

 MM.OT.02 - Não ocupar as margens de cursos de água e de albufeiras (50 m do limite dos leitos 
das albufeiras da Régua e de Foz Tua e do rio Sabor e 10 m de distância do limite dos leitos de 
cursos de água não navegáveis nem flutuáveis), exceto áreas já artificializadas (Apoios, Acessos 
de Obra e Estaleiros); 

 MM.OT.03 - Não ocupar zonas de proteção imediata ou intermédia de qualquer perímetro de 
proteção de captações de águas subterrâneas para abastecimento público. (Apoios, Acessos de 
Obra e Estaleiros); 

 MM.OT.04 - Respeitar a distância de defesa de pedreiras (Traçado da Linha, Apoios, Acessos de 
Obra e Estaleiros); 

 MM.OT.05 - Não ocupar áreas de RAN (Estaleiros); 
 MM.OT.09 - Não proceder ao corte, arranque ou poda de sobreiros ou azinheiras, isolados ou em 

povoamento, bem como qualquer ação que afete o sistema radicular das árvores ou que 
provoque destruição de regeneração natural (Traçado da Linha, Apoios, Acessos de Obra e 
Estaleiros); 

 MM.OT.12 – Não ocupar áreas de REN (Estaleiros); 
 MM.OT.13 – Não ocupar áreas de categorias de REN incompatíveis com o projeto (Apoios e 

Acessos de Obra); 
 MM.OT.15 – Não ocupar áreas do ADV, exceto em caso de áreas incompatíveis (Estaleiros); 
 MM.OT.16 – Cumprir o procedimento de autorização para localização no ADV e na respetiva ZEP 

(Apoios e Acessos de Obra). 

 

D. Análise de alternativas 

O Aditamento ao EIA apresenta, no Ponto 8 do Elemento 3, a análise das alternativas por fator ambiental, 
tendo para este fator ambiental sido considerado um impacte significativo, ao qual foi atribuído o 
coeficiente de ponderação de 2 (valor máximo) uma vez que da avaliação de impactes efetuada, o EIA 
concluiu não existirem impactes muito significativos. Esta ponderação foi apresentada no Quadro 8.1.1 – 
Ponderação de Impactes, resultando num coeficiente ponderado normalizado de 7,41%. O cálculo deste 
valor resulta do coeficiente de ponderação atribuído, dividido pelo total dos coeficientes ponderados (27) 
atribuídos aos impactes definidos pelo EIA. 

Com base nesta informação, foi elaborado o Quadro 8.7.1 relativo ao Ordenamento do Território onde foi 
efetuada a avaliação comparada das soluções alternativas, tomando como base diferentes critérios. 

Relativamente ao impacte definido na Secção 6.1 como “Afetação de figuras legais de ordenamento do 

território e condicionamento do futuro ordenamento do território”, verifica-se que, das três dimensões 
analisadas na Secção 6.7, nomeadamente, a conformidade das diferentes soluções com os IGT’s, a 
localização de estaleiros, parques de materiais e novos acessos à obra (durante a fase de construção) e o 
condicionamento do futuro ordenamento do território, apenas esta última foi considerada relevante para 
análise de alternativas. 
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Para o Ordenamento do Território (Quadro 8.7.1) foram considerados dois índices, o primeiro, 
referenciado como a), diz respeito ao “Índice de condicionamento do futuro ordenamento do território 
pela criação de novos corredores”, que considera: 

 A extensão de novos espaços-canal criados (coeficiente 3); 
 A extensão do aproveitamento de espaços-canal existentes (coeficiente 1); 
 A extensão em solução de linha mista (coeficiente -1); 

O segundo índice, denominado por b), refere-se à construção de novos corredores em zonas sem rede de 
400 kV, tendo agrupado qualitativamente as diferentes alternativas do seguinte modo: 

 Solução 1, a que mais minimiza um corredor novo, na medida em que procura o caminho mais 
curto possível para o eixo Lagoaça-Armamar, a 400 kV, pontuada com 10; 

 Soluções 2SI, 2SM, 2NI e 2NM, que já têm um trajeto mais extenso na margem direita do Douro, 
pontuadas com 7 (as soluções S) e com 6 (as soluções N); 

 Soluções 3S, 3N e 4, que correspondem à criação de verdadeiros novos corredores a 400 kV na 
margem direita do Douro, pontuadas com valores entre 1 e 3. 

A avaliação comparada resulta da combinação da avaliação comparada do índice (a) - coeficiente 3 - com 
o índice (b) - coeficiente 1. 

O EIA aponta, com base na análise ao quadro mencionado, para o primeiro índice, a), que a solução 
menos desfavorável é a 2SM, e a mais desfavorável a 3N. Relativamente ao índice b), refere a mesma 
solução como menos desfavorável, e a mais desfavorável a 3N. 

Da avaliação comparada destes dois índices resulta a solução 2SM como menos desfavorável e a 3N 
como mais desfavorável. 

No entanto, em relação ao índice designado como b) desconhece-se qual a metodologia adotada e que 
originou os valores constantes na avaliação comparada. 

Assim, da análise efetuada a este fator, e uma vez que o índice b) não foi considerado para a tomada de 
decisão atendendo à razão acima referida, tomando como base apenas o “Índice de condicionamento do 
futuro ordenamento do território pela criação de novos corredores”, designado por a), resulta que a 
solução 2SM é a menos desfavorável, dado ser a que menor extensão de novo espaço-canal possui e a 
que prevê uma solução em linha mista 400/220 kV, com desmontagem da linha existente a 220 kV, numa 
extensão de 9,5 km. Como mais desfavorável, resulta a solução 3N uma vez que é a que detém a maior 
extensão de novo espaço canal (35,3 km). 

Finalmente é importante referir que o n.º 6 do Artigo 18.º, do novo diploma de AIA, publicado pelo 
Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de outubro, com as alterações introduzidas pela Decreto-Lei 
n.º 47/2014, de 24 de março, determina que a desconformidade do projeto com os Instrumentos de 

Gestão Territorial (IGT’s) aplicáveis não condiciona o sentido de decisão. Salienta-se contudo, que em 
termos de avaliação de conformidade com os IGT’s, todas as soluções, independentemente da que se 
venha a adotar, carecem da suspensão dos PDM’s ou do Reconhecimento de Interesse Público dos 
municípios dos concelhos afetados, situação esta que não está acautelada no EIA. 
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6.7. USO DO SOLO 

A. Caracterização da situação de referência 

Da análise efetuada aos elementos constantes no EIA, e no que se refere ao Uso do Solo, constatou-se 
que foi efetuada uma caracterização do ambiente potencialmente afetado, e analisado este fator 
ambiental nas soluções alternativas em estudo. 

A identificação e análise dos usos de solo tiveram como base a Carta de Ocupação do Solo (COS 2007, 
nível 5), complementada por fotointerpretação de imagens aéreas e por trabalho de campo. A versão 
COS 2007, de nível 5, apresenta uma nomenclatura de 117 classes de uso na área de estudo, pelo que a 
equipa responsável pela elaboração do EIA considerou necessário haver uma agregação de classes, em 
função da especificidade dos objetivos do projeto, ficando o Uso do Solo dividido do seguinte modo: 

 Áreas Urbanas: Tecido Urbano; Indústria, Comércio e Equipamento; Infraestruturas de 
produção de energia; Espaços da indústria extrativa; 

 Áreas Agrícolas: Culturas de Regadio; Culturas de Sequeiro; Vinha; Olival; Amendoal; Pomar de 
Castanheiro; Outros Pomares; Mistura de Culturas; 

 Florestas e meios naturais: Florestas de Azinheira; Florestas de Sobreiro; Florestas de 
Carvalhos; Florestas de Castanheiro; Floresta de outras folhosas; Pinhal; Eucaliptal; Florestas 
Mistas; Rocha Nua; Matos; Cursos de água; 

 Vias de comunicação: Rede Viária; Rede Ferroviária; 
 Linhas elétricas e subestações existentes. 

 
 

Quadro 9 – Extensão das classes de Uso do Solo atravessadas pelo eixo 

dos corredores das soluções alternativas. 

Classes de Uso do Solo 
Solução 

1 2SI 2SM 2NI 2NM 3S 3N 4 

Tecido Urbano 0 0 0 0 0 0 0 228 

Indústria, Comércio e Equipamento 0 12 12 12 12 0 0 0 

Culturas de Sequeiro 119 705 652 705 652 2788 2788 346 

Vinha 8253 9540 9381 8511 8352 5016 3987 20026 

Olival 1486 1384 1230 2191 2037 2237 3044 1920 

Pomar de Castanheiro 26 26 26 26 26 0 0 0 

Outros Pomares 357 339 339 339 339 1054 1054 182 

Mistura de Culturas 935 958 1677 958 1677 679 679 570 

Florestas de Azinheira 0 0 536 0 536 0 0 0 

Florestas de Sobreiro 0 1386 1820 1386 1820 149 149 0 

Florestas de Carvalhos 2192 2756 2192 2756 2192 264 264 1912 

Florestas de Castanheiro 0 0 5 0 5 87 87 0 

Floresta de outras folhosas 206 352 352 443 443 0 91 551 

Pinhal 7355 11084 10911 13334 13161 9892 12142 9075 
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Classes de Uso do Solo 
Solução 

1 2SI 2SM 2NI 2NM 3S 3N 4 

Eucaliptal 0 0  0 0 0 0 636 

Matos 9041 10629 10267 11572 11210 9974 10917 6370 

Cursos de água 173 141 277 123 259 143 125 227 

Total (m) 30143 39312 39677 42356 42721 32283 35327 42043 

 

A leitura do Quadro 9, referente às classes de Uso do Solo, demonstra que a ocupação do solo, nas áreas 
previstas para o atravessamento dos eixos dos corredores das soluções alternativas, incide 
maioritariamente em solos ocupados por Vinhas, Pinhal e por Matos. 

Analisando o quadro, solução a solução, pode-se concluir o seguinte: 

 Solução 1 
Esta solução afeta maioritariamente a classe de usos do solo de Matos, Vinha e Pinhal, com cerca 
de 30%, 27% e 24%, respetivamente. De referir que a área de vinha afetada está abrangida por 
1,10 km no ADV e 7,15 km na ZEP. Com uma extensão significativa de ocupação afetada pelo 
eixo do corredor da Solução 1, está a classe de Floresta de carvalhos e Olival, representando, 
respetivamente, cerca de 7 e 5% do traçado; 

 Soluções 2SI e 2SM 
A diferença do traçado destas duas soluções apenas diverge no final do troço F, separando-se 
nos troços GI e GM, sendo que o primeiro se desenvolve mais a poente da localidade de 
Carrapatosa, aproveitando o corredor da linha Mogadouro-Valeira, a 220 kV, constituindo uma 
alternativa independente da linha existente. O troço GM, da Solução 2SM, constitui uma opção de 

linha mista, desenvolvendo-se mais a nascente, passando entre as povoações de Carrapatosa e 
Campelo. Esta derivação resulta numa ligeira diferença nas classes de solo afetado para as 
Soluções 2SI e 2SM, representando, uma ocupação maioritária de pinhal (27% e 28% da 
extensão do eixo, respetivamente) seguidamente os matos (27 % e 26%, respetivamente). As 
vinhas são a terceira classe de uso mais afetada (24% para ambas), embora a Solução 2SI 
apresente uma extensão de afetação deste uso um pouco superior, com cerca de 9,54 km (em 
ZEP), enquanto a Solução 2SM, apresenta uma afetação de vinha em 9,38 km (em ZEP); 

 Soluções 2NI e 2NM 
As ocupações do solo para estas duas soluções são muito semelhantes às Soluções 2SI e 2SM, 
divergindo apenas no início do traçado, com a opção da saída mais a norte da central, 
correspondendo aos troços I e J. As classes de uso do solo mais afetadas são o Pinhal, cuja 
afetação é, respetivamente, cerca de 32% e 31% do traçado, seguido dos Matos, com 27% e 
26% e da Vinha, em que ambas as soluções abrangem cerca de 20% do traçado, afetando por 

isso menos área de vinha, relativamente às Soluções 2SI e 2SM; 
 Soluções 3S e 3N 

Dado que são as soluções que menos expressão têm sobre o ADV e a ZEP, são, de entre todas as 
soluções, as que menos extensão possuem sobre a classe de Vinha, representando, 
respetivamente, 5016 m na Solução 3S e 3987 m na 3N. As classes mais afetadas são os Matos e 
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o Pinhal, com uma extensão, no caso da Solução 3S, de 9974 m de Matos e de 9892 m de Pinhal, 
e na Solução 3N, 10917 m de Matos e 12142 m de Pinhal. Convém referir ainda, que estas duas 
soluções são as que possuem a maior afetação de Olival, com 2237 m e 3044 m, respetivamente; 

 Solução 4 
Alternativa que mais área de vinha afeta, correspondendo a cerca de 20 Km, grande parte dos 
quais dentro da ZEP (18182 m), e os restantes no ADV (1844 m). Esta classe representa cerca de 
47% do total da extensão da Solução 4, seguindo-se a classe de Pinhal, com 21% e os Matos 
com 15%. É a única alternativa cujo eixo do corredor da linha atravessa Tecido Urbano, 
nomeadamente na povoação de Bagaúste. 

De uma forma geral a afetação do Uso do Solo, e sobretudo pela implantação dos apoios está relacionada 
com: 

 A escavação de um determinado volume de solos, para a execução das fundações dos apoios, 
pois, embora a maior parte das terras escavadas acabem por ser reutilizadas nos próprios locais 
dos apoios, esta atividade será sempre responsável por um impacte negativo nos solos ao 
destruir e alterar o seu uso; 

 A ocupação de uma determinada área para a construção dos apoios e, posteriormente, para a 
implantação física do apoio. 

Uma vez que na fase em que é apresentado o EIA não se encontram definidos os locais de implantação 
dos apoios, a respetiva identificação de impactes terá de ser efetuada tendo em conta a extensão dos 
usos de solo afetada pelo eixo das alternativas. 

Os usos do solo mais sensíveis correspondem as culturas permanentes como a vinha, o olival ou os 
pomares, uma vez que se tratam de culturas que demoram algum tempo a atingir maturidade produtiva e 

que têm elevada importância económica. No território em análise, o caso das vinhas é particularmente 
importante por estar inserido numa região demarcada, com características produtivas particulares e 
únicas. As vinhas têm ainda uma elevada importância em termos patrimoniais na área do ADV e da ZEP, 
dada a classificação como Património Mundial pela UNESCO. 

Outro aspeto importante é o atravessamento de áreas agrícolas muito produtivas no Vale da Vilariça, 
previsto no caso da Solução 3, revelando-se para esta região uma mais-valia em termos económicos e 
paisagísticos. 

Outros usos considerados mais sensíveis correspondem a florestas de sobreiro, de azinheira, de carvalhos 
e de castanheiro, uma vez que umas são consideradas espécies protegidas por legislação, de crescimento 
lento, e com características paisagísticas de elevado interesse e outras, por constituírem espécies da 
floresta autóctone do continente e por possuírem um elevado valor ecológico. 

Relativamente ao pinhal e eucaliptal, por se tratar de áreas de uso florestal para produção, e serem 

espécies de crescimento rápido, a sua afetação não assume a mesma importância que as áreas florestais 
acima referidas possuem. 

O EIA considerou que de entre os espaços naturais, os menos sensíveis seriam a classe dos Matos, em 
virtude de recuperarem as suas características com facilidade. No entanto, e no caso da ocupação das 
diversas soluções sobre esta classe, dentro do ADV e da ZEP, é importante ter em conta que os Matos 
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são parte integrante do mosaico paisagístico, revelando-se com particular interesse a vegetação 
autóctone de características mediterrânicas. 

 

B. Identificação e avaliação de impactes 

No âmbito da análise deste fator foram identificados os seguintes impactes, para as diferentes fases do 
projeto, descritos no Quadro 6.8.2 do EIA: 

Fase de Construção 

 Afetação do uso do solo na área dos estaleiros e parques de material 
Impacte negativo, direto, certo, temporário, ocasional, de magnitude reduzida e local, e, caso 

ocorra nas áreas pouco sensíveis do ponto de vista do uso do solo, é considerado um impacte 
não sensível, reversível e minimizável. A interdição ou condicionamento da implantação de 
estaleiros e parques de material nas áreas sensíveis ao uso do solo faz, por isso, com que o 
impacte destas infraestruturas da obra sobre o uso do solo seja considerado pouco significativo. 

 Afetação do uso do solo na área de construção dos apoios 
Em termos gerais, para todas as soluções em estudo o impacte sobre a afetação do solo será 
fundamentalmente na área de construção dos apoios, sendo considerado negativo, direto, certo, 
ocasional, local e minimizável. Este impacte tem um caráter permanente apenas na área 
efetivamente ocupada pelos apoios, sendo temporários na restante área intervencionada, 
nomeadamente nos acessos e na envolvente à área de implantação do apoio. Em termos da 
reversibilidade do impacte, esta pode variar em função do uso afetado seja considerado sensível 
ou não, no entanto, a implementação das medidas de minimização adequadas em fase de 
elaboração do Projeto de Execução, deverá reduzir à afetação de usos sensíveis. Em conclusão, 

considera-se que este impacte no uso do solo é minimizável e apresenta uma magnitude 
reduzida, pelo que é considerado pouco significativo. 

 Afetação do uso do solo devido à abertura da faixa de proteção 
De acordo com o Regulamento de Segurança de Linha Elétrica de Alta Tensão de Portugal 
(RSLEAT), publicado pelo Decreto Regulamentar n.º 1/92, de 18 de fevereiro, é necessário 
estabelecer uma faixa de proteção, correspondente a 45 m, devido ao crescimento rápido de 
espécies arbóreas, tal como acontece em povoamentos de pinheiros e eucaliptos. Neste sentido, 
as áreas de pinhal e eucaliptal, serão alvo de um corte raso para a abertura desta faixa de 
proteção. 

Assim, face à pouca sensibilidade do uso do solo correspondente a áreas de pinhal e eucaliptal, 
considera-se que para todas as soluções em análise, o impacte decorrente da afetação deste uso 

devido a abertura da faixa de proteção, é negativo, direto, certo, permanente, reversível, de 
magnitude moderada, local, não sensível, minimizável, compensável, sendo pouco significativo. 

 Afetação do uso do solo na área do Posto de Corte 
De realçar que o EIA, não incluiu no Quadro 6.8.2. (Impactes no fator Uso do Solo) o impacte 
previsto pela implantação do Posto de Corte, que só ocorrerá caso seja adotada a alternativa da 
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Solução 3S ou 3N. No entanto, este foi identificado singularmente, tendo sido considerado como 
negativo, direto, certo, permanente, ocasional, irreversível, de magnitude reduzida, local, não 
sensível, minimizável, compensável, sendo pouco significativo. 

Fase de Exploração 

 Afetação do uso do solo na área de implantação dos apoios 
Relativamente a este impacte, na fase de exploração, será confinado ao local de implantação do 
apoio, cuja área efetivamente ocupada por cada apoio será cerca de 100 m2. Nos casos em que 
os apoios incidam sobre ocupações agrícolas, a estrutura do apoio impossibilitará a mecanização, 
em cerca de 100 m2/apoio. 

Considera-se que na fase de exploração este impacte sobre o uso do solo é negativo, direto, 

certo e permanente, local, sendo, no entanto, de magnitude reduzida, localizados, reversíveis, 
minimizáveis e pouco significativos, podendo ser compensáveis. 

 Condicionamento do uso do solo na faixa de servidão da nova linha de muito alta tensão 
Conforme já referido anteriormente o RSLEAT prevê a constituição de uma servidão 
administrativa, numa faixa com a largura máxima de 45 m, centrada no eixo da linha, que 
constitui a zona de proteção, na qual são condicionadas, ou sujeitas a autorização prévia, 
algumas atividades ou instalações. 

Tal como verificado, as soluções alternativas em estudo, apresentam extensões significativas do 
seu corredor em áreas de pinhal (espécie de crescimento rápido), onde será interdito o seu 
crescimento na faixa de servidão. No entanto, não há restrições significativas a pomares e olivais 
ou outras espécies florestais de menor porte e crescimento lento (sobreiros, azinheiras, 
carvalhos), nem a continuidade das práticas agrícolas comuns, nomeadamente a vinha, podendo 

apenas ocorrer a necessidade de alguma poda ou decote de árvores, para cumprimento das 
distâncias de segurança relativamente a condutores. 

Considera-se o impacte da servidão sobre o uso do solo, negativo, direto, certo e permanente, e 
de magnitude moderada, devido à elevada extensão de pinhal abrangida pelos traçados. No 
entanto, é um impacte minimizável, compensável e considerado pouco significativo, uma vez que 
a maior parte dos usos poderão manter-se na faixa de servidão da nova linha. 

 Eliminação da faixa de servidão e dos apoios nas áreas de desmontagem das linhas existentes 
As soluções 2SM e 2NM preconizam a desmontagem de dois trechos das linhas existentes de 220 
kV, Valeira-Mogadouro e Valeira-Armamar, sendo recuperada a área de implantação de apoios 
bem como parte da faixa de servidão destas linhas que não coincida com a servidão das soluções 
propostas. Apesar de ser um impacte que se inicia na fase de construção, este repercute-se e 
ganha importância na fase de exploração do projeto. Classifica-se este impacte do ponto de vista 

do Uso do Solo, positivo, direto, certo, permanente, ocasional, reversível e localizado. Este 
impacte apesar de ter uma magnitude reduzida, é considerado sensível, uma vez que se retiram 
apoios junto a áreas edificadas, sendo pouco significativo uma vez que apesar de ser desmontada 
uma linha irá existir uma nova ocupação de solo. 
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Embora tenha sido feita referência ao impacte previsto para os acessos dos locais de implantação dos 
apoios, e dado que a localização destes ainda não é conhecida, deverá ser apresentada, no RECAPE, uma 
planta de acessos novos e a beneficiar, necessários à implantação dos apoios, uma proposta para a 
localização do(s) estaleiro(s) e eventuais áreas de depósito acompanhada de uma análise no âmbito dos 
fatores Ordenamento do Território e Uso do Solo. De facto, tendo em conta a topografia da área, o uso 
do solo e os seus condicionamentos, a abertura ou beneficiação de acessos necessários para a montagem 
dos apoios, poderá constituir uma ação com impactes significativos nos fatores referenciados. 

 

C. Medidas de minimização 

No que diz respeito ao Uso do Solo, foram consideradas medidas para as fases de elaboração do Projeto 

de Execução e Construção, evidenciando-se as seguintes: 

 MM.US.04 (relativa a afetação do uso do solo na área de construção dos apoios) 
Na elaboração do Projeto de Execução e, nomeadamente, na definição dos locais para a 
colocação de apoios, deverão ser privilegiados as extremas das parcelas e a proximidade a 
acessos; 

 MM.US.05 (relativa a afetação do uso do solo na área do Posto de Corte) 
Caso venha a ser escolhida uma das soluções com ligação a este Posto de Corte, a sua 
implantação final no Projeto de Execução devera ser ajustada, minimizando-se a interferência 
com o olival. 

 MM.US.06 (relativa a afetação do uso do solo na área de construção dos apoios) 
Previamente a fase de obra deverá ser apresentado um plano de acessos, que privilegie os 
acessos existentes em detrimento da abertura de novos acessos. 

 MM.US.07 (relativa a afetação do uso do solo na área de construção dos apoios) 
A afetação do uso do solo para construção dos apoios deve restringir-se ao mínimo indispensável, 
devendo restringir-se a área estritamente necessária para a manobra dos equipamentos de 
montagem dos apoios (gruas ou mastro de cargas). 

 MM.US.08 (relativa a afetação do uso do solo na área de construção dos apoios) 
No caso dos apoios que possam vir ser localizados em áreas de socalcos, com vinha, olival ou 
pomar, deve ser dado cumprimento ao “Procedimento de montagem de linhas elétricas de muito 
alta tensão – Procedimentos gerais e procedimentos específicos para áreas agrícolas em terreno 
armado em socalcos”, constante do Anexo 10 do EIA. 

 MM.US.09 (relativa a afetação do uso do solo na área de construção dos apoios) 
Após a conclusão das obras, todas as zonas afetadas pela construção da linha, incluindo áreas de 
estaleiros e de apoio a obra, deverão ser alvo de recuperação. 

 

D. Análise de alternativas 

O Aditamento ao EIA apresenta, no Ponto 8 do Elemento 3, a análise das alternativas por fator ambiental, 
tendo para este fator sido considerado um impacte significativo, ao qual foi atribuído o coeficiente de 
ponderação de 2, valor máximo, uma vez que da avaliação de impactes efetuada o EIA concluiu não 
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existirem impactes muito significativos. Esta ponderação foi apresentada no Quadro 8.1.1 – Ponderação 
de Impactes, resultando num coeficiente ponderado normalizado de 7,41%. O cálculo deste valor resulta 
do coeficiente de ponderação atribuído, dividido pelo total dos coeficientes ponderados (27) atribuídos 
aos impactes definidos pelo EIA. 

Com base nesta informação, foi elaborado o Quadro 8.8.1, relativo ao Uso do Solo, onde foi efetuada a 
avaliação comparada das soluções alternativas, tomando como base diferentes critérios. 

A comparação das oito soluções alternativas em estudo baseia-se na análise do impacte sobre os usos de 
solo considerados mais sensíveis, identificados na Secção 6.8.1 do EIA, nomeadamente: a vinha, o olival 
ou os pomares, as florestas de sobreiro, de azinheira, de carvalhos e de castanheiro. Quanto às outras 
áreas de uso agrícola, associadas às culturas temporárias, e espaços florestais de produção, como o 
pinhal e o eucaliptal, a sua afetação considerou-se menos sensível. 

Uma vez que nesta fase não é conhecida a localização exata dos apoios, a comparação entre alternativas 
foi efetuada tendo em conta a extensão dos usos do solo identificados como sensíveis afetada pelo eixo 
dos corredores das oito soluções. Foi então elaborado o Quadro 8.8.1 onde constam os valores das 
extensões de usos sensíveis, que se traduziram num índice (a), no qual a vinha foi ponderada com o 
coeficiente 2 e os restantes usos considerados com o coeficiente 1. 

Foi ainda considerado um outro critério relacionado com a existência de habitações no interior dos 
corredores, identificados nos Quadros 4.9.5 e 4.9.6., respeitante ao fator Sócio-economia. O número de 
povoações e de quintas localizam-se a menos de 0,2 km do eixo dos corredores, que se traduziram num 
segundo índice (b), no qual as povoações foram ponderadas com o coeficiente 3 e as quintas com o 
coeficiente 1. 

A avaliação comparada do impacte de afetação do uso do solo resulta da média, normalizada na escala 

de 1 a 10, destes dois índices. 

O EIA aponta, com base na análise efetuada ao Quadro 8.8.1, que a Solução menos desfavorável é a 3N 
e a mais desfavorável a 4. 

No entanto, verificou-se existirem algumas incorreções no referido quadro, nomeadamente no número de 
povoações e quintas das Soluções 3S e 4, que correspondem respetivamente a 2 povoações e 1 quinta e 
a 4 povoações e 16 quintas. Desta diferença de valores, verifica-se uma alteração da avaliação 
comparada da Solução 3S, cujo valor passa de 9 para 10, resultando como a solução menos desfavorável, 
à semelhança da 3N. 

Face a esta correção, e no âmbito do fator Uso do Solo, resultam como as Soluções menos desfavoráveis 
a 3S e 3N, seguindo-se a Solução 1. A Solução mais desfavorável é a 4. 

No entanto, considera-se importante realçar que as alternativas da solução 3 atravessam uma área 

agrícola de importante valor económico e paisagístico da Região, o Vale da Vilariça, que para além de 
ocuparem a maior extensão de área da Reserva Agrícola Nacional, possuem uma grande afetação de área 
de olival, pomares e soutos, o que constitui um impacte negativo muito significativo. Por este motivo, não 
se considera uma solução aceitável, apesar do EIA apontar para esta solução como a preferencial para o 
fator Uso do Solo. 
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A solução 2SM é a única, com exceção da 2NM, que apresenta uma solução em linha mista 400/220kV, 
com aproveitamento do mesmo corredor e posterior desmontagem da linha existente a 220kV, numa 
extensão de 9,5 Km, que irá afastar a linha existente da povoação de Carrapatosa, aspeto considerado 
como um impacte positivo. É também a que menor extensão de novo espaço-canal possui e a que menos 
área de olival ocupa. Em conclusão, considera-se que a Solução 4 será a menos favorável do ponto de 
vista do Uso do Solo, seguindo-se da solução 3, pelo atravessamento do Vale da Vilariça, e a solução 2SM 
será a menos desfavorável, embora apresente impactes negativos, considerados pouco significativos e 
impactes positivos, também pouco significativos, comparativamente com todas as outras soluções. 

 

6.8. SÓCIO-ECONOMIA 

A. Caracterização da situação de referência 

Conforme referido na PDA deste projeto, considerando a avaliação feita a esse documento, são 
privilegiadas neste âmbito as dimensões demográficas, económicas e dos usos do solo, procurando-se 
uma perspetiva dinâmica e integrada entre esses fatores. 

A área em estudo inscreve-se numa das regiões de características mais conhecidas do País, o vale do 
Douro, estando a maior parte dos corredores propostos localizada em relação direta com o chamado Alto 
Douro Vinhateiro, cruzando ou acompanhando de perto esta paisagem cultural já reconhecida como 
Património da Humanidade. 

As extensas plantações de vinha, grande parte instaladas em socalcos, constituem simultaneamente um 
recurso económico de primeiro nível, uma marca cénica de grande valor e um testemunho do processo 
de territorialização, cada vez com maior importância social e patrimonial. 

Apesar disso, e como se poderá verificar pelos valores estatísticos apresentados, quer o conjunto dos dez 
concelhos abrangidos pelo projeto (Alijó, Armamar, Carrazeda de Ansiães, Lamego, Peso da Régua, 
Sabrosa, São João da Pesqueira, Tabuaço, Torre de Moncorvo e Vila Real), quer a NUTS III do Douro que 
os integra (e que é constituída ainda por Freixo-de-Espada-à-Cinta, Mesão Frio, Moimenta da Beira, 
Penedono, Santa Marta de Penaguião, Sernancelhe, Tarouca, Vila Flor e Vila Nova de Foz Coa), têm tido 
um comportamento demográfico negativo acentuado nas últimas décadas. 

Dentro da área de estudo, a perda demográfica mais acentuada terá sido em Alijó, mas em Armamar e 
Carrazeda de Ansiães, registaram-se igualmente perdas significativas. 

Este comportamento negativo é ainda mais acentuado nas regiões mais rurais e periféricas de cada 
concelho, como são grande parte das freguesias por onde os corredores propostos se desenvolvem. 

Comparando os resultados dos dois últimos momentos censitários, com exceção das freguesias que 

coincidem com a sede do concelho, nenhuma das outras ganhou população, diminuindo o peso relativo 
das freguesias abrangidas de cerca de 23% para 21,2% da população no conjunto destes concelhos, 
apesar destas freguesias incluírem, em sete casos, a freguesia sede de concelho. Verificam-se mesmo já 
algumas freguesias com menos de 100 habitantes, o que praticamente não ocorria no início deste século. 
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Este panorama demográfico tem associados outros aspetos, como uma densidade populacional muito 
baixa e um envelhecimento significativo, quer na base quer no topo das pirâmides etárias. Apenas Vila 
Real, Lamego, Peso da Régua e São João da Pesqueira apresentam um índice de envelhecimento mais 
baixo que a média do Douro; no extremo oposto, Carrazeda de Ansiães e Torre de Moncorvo são os 
concelhos mais envelhecidos, com índices de envelhecimento acima dos 300%. 

De salientar que, apesar deste comportamento demográfico negativo, ao percorrer-se a região não se 
recolhe uma sensação de despovoamento, quer em resultado de um tipo de povoamento de relativa 
dispersão, sobretudo nas áreas mais próximas do rio Douro e nos terrenos mais aplanados de planalto, 
com pequenos aglomerados com muitos assentamentos intercalares, sob forma das muitas quintas 
existentes, quer também pelo movimento gerado pela elevada repartição da propriedade e pelas 
frequentes circulações de atravessamento da região, incluindo fluxos turísticos acentuados e com uma 

sazonalidade relativamente atenuada. 

Apenas nas zonas de maior altitude e de orografia mais marcada, como é o caso do desenvolvimento da 
área de estudo para nascente, ao longo dos trechos correspondentes às Soluções 3S e 3N, se verifica 
uma maior concentração do povoamento, já mais típico de zonas de montanha e do nordeste português. 

O EIA refere as povoações e quintas que se localizam na área de estudo, com a identificação da sua 
distância e posição relativa aos vários trechos que configuram as soluções alternativas de traçado, 
destacando-se as localizações até 500 m de distância do eixo dos corredores, considerando-se esta 
distância como a correspondente a situações de visualização elevada, quer para observadores situados 
nestas localidades, quer para os que percorrem os seus caminhos próximos. Deve salientar-se, no 
entanto, que nesta fase de Estudo Prévio o eixo dos corredores alternativos não corresponde, 
necessariamente, ao futuro traçado da linha, servindo como indicador para as opções de traçado que 
vierem a ser desenvolvidas no Projeto de Execução. 

Todavia, trata-se de uma região assente ainda, em grande parte da sua sustentação económica, nos 
proventos originados no setor agrícola, onde se destaca a vinha e a produção vitivinícola, que continua a 
requerer grandes contingentes de mão de obra, com acentuadas flutuações sazonais. Para além da zona 
de vinha, nos planaltos mais afastados do Douro, como acontece por exemplo em Armamar, em Tabuaço 
ou em Torre de Moncorvo, há outras culturas importantes a considerar, nomeadamente de pomares de 
fruta e de hortícolas, sendo de destacar a zona de grande fertilidade do vale da Vilariça (Torre de 
Moncorvo), atravessado pelo trecho correspondente às Soluções 3S e 3N.  

É igualmente nesses mesmos concelhos que também se encontram as principais manchas de floresta de 
produção, sobretudo de pinheiro bravo, sendo muito escassa a presença de eucaliptais e de pinheiro 
manso. 

A base económica local e regional, no entanto, não assenta exclusivamente nos proventos diretamente 

originados nas produções agrícolas, mas abrange, com cada vez mais importância, o que daí decorre para 
segmentos especializados de transformação e comercialização, de que os vinhos do Porto e do Douro são 
os exemplos maiores, e para a criação de outros produtos económicos que tiram partido do setor, 
especialmente o turismo (na hotelaria e na restauração). 
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Ainda assim, os níveis de emprego no setor primário, e na região, isso significa fundamentalmente ao 
nível da agricultura, apesar da importância do ramo florestal nalgumas áreas deste território, são 
altíssimos, provavelmente os maiores do País. 

Atendendo à repartição clássica do emprego pelos setores de atividade, o valor extremo de emprego no 
setor primário ocorre em S. João da Pesqueira, que chega aos 40%, mas acima de 25% é o emprego 
neste setor em Alijó e Sabrosa, e acima de 20% em Armamar e Carrazeda de Ansiães. Em contraste, o 
setor primário emprega apenas 8% dos ativos em Lamego e 4,2% em Vila Real, onde tem um peso 
substancial o setor de serviços. 

Para comparação, diga-se que o emprego no setor primário, para o mesmo ano de 2011, era de 14,2% 
no Douro e de apenas 2,9% na Região Norte. Ainda assim, como se pode verificar no Quadro 4.9.7 do 
EIA, atendendo aos valores da década anterior, houve uma clara diminuição do emprego no setor 

primário em todos os concelhos considerados. 

Em contrapartida, é muito fraco o emprego no setor secundário, raramente superando a própria média do 
Douro, que é de 19,7%, valor apenas excedido, e por pouco, em Armamar (20%), Lamego (21,5%) e 
Tabuaço (24,7%). 

No setor terciário, a média do Douro (66,1%) é apenas superada em Lamego (70,5%) e Vila Real 
(79,1%), sendo o valor mais baixo (43,1%) registado em São João da Pesqueira, refletindo a grande 
influência e importância dos serviços públicos e do comércio. Entre 2001 e 2011, foi neste setor que se 
verificou a maior subida nos valores do emprego. 

A importância que a atividade agrícola e florestal tem nesta região, desde logo como produção primária, 
além de potenciar outras atividades, como o turismo, como já se referiu, leva a que se identifiquem as 
principais manchas de solos produtivos atravessados pelos corredores em análise, em especial as parcelas 

com ocupação por vinha (considerando todos os seus sistemas de armação e de exploração), as áreas de 
floresta de produção (essencialmente pinhal), as áreas de olival e as parcelas com outras culturas 
agrícolas. 

Assim, ao longo dos corredores de cada solução, salienta-se a presença de: 

 Solução 1 - vinha (27,4% do comprimento do corredor, num total de 8253 m, sendo 1104 m 
no interior do ADV) e pinheiro bravo (23,7%, num total de 7129 m); 

 Solução 2SI - pinheiro bravo (28%, 11032 m) e vinha (24,3%, 9539 m, totalmente fora do 
ADV); 

 Solução 2SM - pinheiro bravo (27,4%, 10859 m) e vinha (23,6%, 9380 m, totalmente fora do 
ADV); 

 Solução 2NI - pinheiro bravo (31,3%, 13283 m) e vinha (20,1%, 8150 m, totalmente fora do 
ADV); 

 Solução 2NM - pinheiro bravo (31,7%, 13110 m) e vinha (19,6%, 8351 m, totalmente fora do 
ADV); 

 Solução 3S - pinheiro bravo (29,9%, 9651 m), vinha (15,5%, 5015 m, totalmente fora do 
ADV), áreas agrícolas (11,9%, 3841 m) e olival (6,9%, 2237 m); 
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 Solução 3N - pinheiro bravo (33,7%, 11902 m), vinha (11,3%, 3986 m, totalmente fora do 
ADV), áreas agrícolas (10,9%, 3841 m) e ainda olival (8,6%, 3043 m); 

 Solução 4 - vinha (47,7%, ou seja 20026 m, sendo 1844 no interior do ADV) e pinheiro bravo 
(21,6%, 9074 m). 

A restante extensão de cada corredor é ocupada fundamentalmente por matos e vegetação natural e por 
áreas florestais sem ser de plantações para exploração, como carvalhais e azinhais, além de pequenas 
parcelas sem expressão estatística de outros usos do solo. 

A estrutura empresarial é muito baixa, na ordem dos 5%, o número de empresas e sociedades na 
indústria transformadora, prevalecendo as sociedades ligadas ao comércio e construção civil e ao setor 
agrícola. 

O turismo é um dos ramos da atividade económica com maior dinamismo nos últimos anos na região, 
quer nos seus segmentos mais clássicos de alojamento e restauração, quer nos segmentos mais 
inovadores e especializados do enoturismo, turismo de natureza, turismo cultural e turismo em espaço 
rural. 

Foram identificados 10 estabelecimentos turísticos com valência de alojamento na proximidade de cada 
um dos corredores, de entre os inúmeros estabelecimentos do mesmo género que aqui se podem 
encontrar, mas que se localizam mais afastados em relação aos locais de passagem do projeto ou sem 
relação visual com o mesmo. 

Tirando o caso do projeto turístico Dourins, previsto para perto de Foz do Sabor (Torre de Moncorvo), 
todos os outros estão associados a quintas do Douro ou a empreendimentos turísticos relacionados com 
locais e povoações históricas desta região: 

 Outros Tempos (freguesia de Aricera, concelho - de Armamar); 

 Casa da Fonte (Coura, Armamar); Hotel Casa do Tua (Castanheira, Carrazeda de Ansiães); 
 Casal de Tralhariz (Castanheira, Carrazeda de Ansiães); 
 Casa da Urraca (Vilarinho da Castanheira, Carrazeda de Ansiães); 
 Quinta de Santa Eufémia (Parada do Bispo, Lamego); 
 Casa de Vilarinho de São Romão (Vilarinho de São Romão, Sabrosa); 
 Quinta do Barreiro de Guiães (Paradela de Guiães, Sabrosa); 
 Quinta do Portal (Celeirós, Sabrosa). 

Não foram considerados, para este efeito, estabelecimentos hoteleiros integrados nos centros urbanos. 

Salientam-se também os miradouros e santuários, muitas vezes associados aos miradouros, que se 
podem encontrar nestes concelhos. De entre estes podem destacar-se os seguintes: Santa Bárbara 
(freguesia de Favaios, concelho de Alijó), Senhora da Paixão (Linhares, Carrazeda de Ansiães), Senhora 

do Monte (Castanheira, Carrazeda de Ansiães), S. Leonardo (Galafura, Peso da Régua), São Salvador do 
Mundo (São João da Pesqueira, São João da Pesqueira), Senhora das Neves (Soutelo do Douro, São João 
da Pesqueira), Senhora de Lurdes (Nagoselo do Douro, São João da Pesqueira), Senhora do Vencimento 
(São João da Pesqueira, São João da Pesqueira), Senhora do Sabroso (Barcos, Tabuaço). 
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B. Identificação e avaliação de impactes 

No âmbito dos fatores socioeconómicos salientam-se os impactes identificados no EIA sobre as 
componentes: criação de emprego, afetação das atividades económicas e perturbação da qualidade de 
vida das populações. Foram analisados tendo em conta as atividades do projeto que poderão ter efeito 
sobre os mesmos, nomeadamente, as fases de elaboração do Projeto de Execução, de construção e de 
exploração da linha. 

 Criação de emprego 
Trata-se de um impacte de sentido positivo, temporário dada a fase de construção e, por isso, 
com pouco significado, com potencial limitado de criação de emprego local, considerando-se 
decorrente diretamente da extensão e complexidade das empreitadas associadas a cada solução 
em avaliação, destacando-se, aqui, as Soluções 3N e 3S, sem distinção entre elas, 

fundamentalmente pelo necessidade de construção de um Posto de Corte na zona de Torre de 
Moncorvo, o que ampliará a necessidade de recrutamento de mão de obra e o tempo de duração 
dos trabalhos. Seguem-se as Soluções 2NM e 2SM, que implicarão, para a concretização do 
projeto, trabalhos de desmontagem de troços das atuais linhas Mogadouro – Valeira e Valeira – 
Armamar, na envolvente ao Douro. A Solução 1, pela sua menor extensão e complexidade de 
construção, será a que potencialmente terá efeitos menos significativos neste aspeto, 
considerando-se as restantes soluções (2SI, 2SM e 4) como equivalentes e numa posição 
intermédia. 

Será um impacte quase residual na fase de exploração, apenas relacionado com as tarefas 
necessárias ao funcionamento e gestão da infraestrutura (manutenção da faixa de segurança, 
manutenção e eventual reparação dos equipamentos). 

 Afetação das atividades económicas 
Trata-se de um impacte negativo decorrente da definição do traçado da linha em função das 
áreas afetadas, quer diretamente, em termos de ocupação de solos produtivos, quer 
indiretamente, pela presença da linha e a sua perceção visual, considerando-se os seus efeitos na 
degradação da qualidade cénica e na identidade do território abrangido, enquanto fator 
constituinte e valorizado em termos de oferta turística. 

Este impacte inicia-se com a própria definição do traçado e da localização proposta para os 
apoios da linha, acentua-se na fase de construção e mantém-se na fase de exploração, 
enquanto afetação visual, como fator negativo para a imagem e o potencial de exploração deste 
território. 

Os aspetos considerados como relacionados com a afetação das atividades económicas (numa perspetiva 
dinâmica, ou seja, em relação a usos atuais e previsíveis identificados, por um lado, e quanto aos efeitos 

que a linha poderá ter em relação ao potencial de uso deste território), são os seguintes: 

 Localização proposta para cada corredor, em função da existência de áreas com condicionantes, 
vocações ou sensibilidades específicas ao longo dos vários corredores. 
Em relação a este ponto, o EIA salienta as Soluções 1, 2S, 2N e 4 pelo aspeto desfavorável 
decorrente do atravessamento de parte da área classificada do ADV, originando uma dissonância 
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desvalorizadora do seu potencial turístico e da sua imagem social enquanto paisagem classificada. 
Considerando que a perspetiva socioeconómica do projeto no ADV deverá ser ponderada no 
sentido de encontrar uma solução que atente à menor afetação do Bem, e também cumpra os 
objetivos do projeto, devem distinguir-se estas soluções entre si. 

A Solução 1 será a que se pode considerar menos favorável por efetuar a travessia do Douro na 
zona mais próxima da foz do rio Tua, embora afastada cerca de 400 metros numa zona mais 
estreita. No PDM de S. João da Pesqueira estão também definidos espaços naturais de interesse 
paisagístico, como acontece na envolvente ao morro da Senhora das Neves, em maior extensão 
pela Solução 1, com impactes visuais inevitáveis, mesmo que numa bacia relativamente contida. 

As Soluções 2 também interferem nos espaços naturais definidos de interesse paisagístico no 
PDM de S. João da Pesqueira. Contudo, considerando favorável a valorização da opção mista por 

otimizar um corredor existente e diminuir os elementos dissonantes nesta área sensível, mas já 
alterada por elementos idênticos, contrariamente ao referido no EIA, considera-se que a solução 
2SM será menos desfavorável uma vez que não vai criar um novo corredor na passagem do ADV 
e das zonas de maior visibilidade. 

As Soluções 3 apresentam-se como menos desfavoráveis no atravessamento direto do ADV, 
embora impliquem a travessia do rio Sabor e do vale da Vilariça, zonas que têm vindo a ganhar 
valorização turística mas num plano de menor importância em relação ao Douro. Contrariamente 
ao referido no EIA, considera-se que o potencial de afetação pelas soluções 3S e 3N nas áreas 
agrícolas da Vilariça será muito elevado, com impactes negativos muito significativos, por se 
tratar de uma zona agrícola de características excecionais, afastada dos objetivos do projeto, 
implicando a construção de um posto de corte numa zona atualmente já saturada de outras 
intervenções pela implementação de outras grandes infraestruturas. 

A Solução 4 apresenta características equivalentes, pela existência atual de outras dissonâncias 
do mesmo tipo nos locais onde serão feitas as respetivas travessias do Douro, respetivamente 
junto à barragem da Valeira e próximo da barragem e subestação de Bagaúste, embora com 
maior expressão e, portanto, com impactes negativos mais significativos, pela concentração de 
elementos dissonantes e densidade populacional. Apresenta como fator negativo a interferência 
direta com uma área considerada em diversos instrumentos de gestão do território, 
nomeadamente o PDM de Peso da Régua e o PIOTADV, como estando reservada para uma 
urbanização programada para fins turísticos, em concreto a chamada zona da Milnorte, junto à 
margem direita do Douro. Trata-se de uma antiga área industrial, desativada há anos, que 
aguarda uma requalificação no âmbito dessa intervenção, embora não seja previsível a sua 
concretização a breve prazo. Esta operação prevê a criação de estruturas de apoio a atividades 
ribeirinhas, nomeadamente, uma pista de remo e canoagem no Douro, zonas de lazer e 

equipamentos de restauração, não sendo nenhuma dessas operações inviabilizada pela eventual 
futura presença da linha, mas tal pode dificultar ainda mais a sua concretização, ainda que se 
considere possível a mitigação ligeira desses impactes pelo ajustamento final do traçado nesta 
zona. No PDM de Peso da Régua define-se ainda uma área de elevado valor paisagístico, que é 
também atravessada pela Solução 4, na envolvente ao monte de S. Leonardo da Galafura, ainda 
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que a passagem prevista ocorra sobre as vertentes norte e poente desse monte, menos 
valorizadas que a exposição no sentido do Douro, para sul. 

Ainda em relação a áreas particularmente valorizadas ou promovidas neste tipo de instrumentos 
de gestão do território, que se consideram de maior importância para a componente económica, 
haverá ainda a referir as disposições do PDM de Sabrosa, que delimita áreas privilegiadas para 
produção vinícola, atravessadas pela Solução 4, situação minimizável por ajustamento do traçado 
final mas não totalmente evitável, dadas as grandes extensões de vinha presentes neste 
concelho. 

 A extensão prevista para o traçado de cada uma das soluções, considerando uma relação direta 
entre essa extensão e a variedade e dimensão dos seus potenciais impactes, e a sensibilidade da 
área. 

Os impactes decorrentes da extensão do traçado serão entre a situação de traçado mais curto, da 
Solução 1, e o traçado mais extenso, da Solução 4, sendo as posições intermédias, por ordem 
crescente de extensão de traçado, 3S, 3N, 2SI, 2SM, 2NI e 2NM. 

A extensão foi avaliada tendo em conta os terrenos potencialmente afetados em cada solução, 
em particular a extensão de ocupação de vinhas que é, naturalmente, um fator de grande 
sensibilidade, dada a importância económica, social e simbólica desta cultura em toda a região. 

Considerando as classes de uso do solo medidas ao longo do eixo de cada um dos corredores, as 
menores extensões de vinha atravessadas ocorrem nas Soluções 3S e 3N, que desta perspetiva 
se consideram preferenciais, seguindo-se as Soluções 2NI e 2NM, as Soluções 1 (neste caso, 
penalizada por parte da vinha atravessada ser no interior do ADV), 2SI e 2SM e por fim, de longe 
a menos preferível neste item, a Solução 4, com cerca de 20 Km de vinha atravessada, sendo 

cerca de 1 800 m no interior do ADV. 

Além da vinha, analisaram-se outros usos produtivos do solo, como a afetação de áreas com 
culturas agrícolas e de pomares de fruto e a afetação de áreas de floresta de produção, onde a 
linha obrigará ao corte de uma faixa com 45 m de largura, centrados no eixo da linha, em todos 
os atravessamentos de pinhal e outras espécies de crescimento rápido. 

Considerando igualmente as medições resultantes da carta de usos do solo, o EIA salienta a 
menor extensão de parcelas agrícolas que ocorre na Solução 1, seguindo-se as Soluções 2SI, 
2SM, 2NI, 2NM e 4. O registo mais expressivo ocorre nas Soluções 3S e 3N, onde estas parcelas 
atingem uma maior expressão, sobretudo pela passagem na zona do vale da Vilariça, mesmo não 
atingindo, aí, parcelas incluídas no seu perímetro de rega; estas últimas Soluções 3S e 3N são 
também aquelas onde as áreas de olival são mais expressivas. 

No caso da afetação de pinhais, a solução menos impactantes, ainda mais uma vez a partir das 

medições das classes de uso atravessadas em cada solução, é a Solução 1, seguindo-se as 
Soluções 3S e 4, as Soluções 2SI, 2SM e 3N e, por fim, as Soluções 2NI e 2NM. 
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 A potencial interferência em recursos, equipamentos turísticos e proximidade ou grande 
exposição visual aos principais miradouros e santuários. 
Os impactes resultam essencialmente da visualização da linha pelos potenciais utilizadores desses 
equipamentos ou locais, perturbando ou desvalorizando aqueles recursos, que muitas vezes 
assentam, ou tiram partido, da sua envolvente paisagística, e não de impactes relacionados com 
alguma hipotética colisão da linha com algum equipamento turístico, aspeto que se considera não 
expectável. 

As soluções são visíveis a partir de vários daqueles locais, sobretudo na zona de Foz Tua, o que 
implica visibilidade de qualquer das soluções a partir desses pontos notáveis ou de maior atração 
de visitantes. Nos trechos exclusivos a cada solução, ou grupos de soluções diferenciadas, a 
situação já é distinta, mas mantém-se a ocorrência de zonas potencialmente visíveis em qualquer 

das soluções a considerar. 

Conjugando os vários elementos indicados, a solução mais desfavorável é a Solução 4 (pela 
proximidade a vários equipamentos turísticos já em exploração, em quintas e unidades de 
turismo em espaço rural, a passagem junto a S. Leonardo da Galafura), seguindo-se as 
Soluções 1, 2SI, 2NI, 2SM e 2NM, sensivelmente equivalentes, com grande exposição a vários 
pontos notáveis na margem esquerda do Douro e a proximidade a S. João da Pesqueira e 
Tabuaço, e por último, como soluções menos desfavoráveis, as soluções 3S e 3N. Contudo, se se 
atender ao referido projeto turístico Dourins, previsto para perto de Foz do Sabor (Torre de 
Moncorvo), caso o mesmo venha a ser implementado, a ponderação do EIA não será considerada 
válida. 

Não se considera haver impactes significativos decorrentes da passagem do trecho que integra a 
Solução 1 e o conjunto das opções da Solução 2 na proximidade de uma pedreira em exploração 

a sul de Tabuaço, nem interferências de qualquer dos traçados com a exploração ou o projeto de 
parques eólicos. 

Igualmente não são expetáveis impactes, de qualquer das soluções em análise, sobre as 
estruturas a concretizar pelo Plano de Mobilidade Turística do Tua. 

O aumento de solos afetados que a opção por qualquer das versões da Solução 3 implicará, dada 
a necessidade de construção de um Posto de Corte, não terá especial significado neste fator, 
dado o baixo potencial produtivo dos solos previstos para a localização desse Posto de Corte. 

 Perturbação da qualidade de vida das populações 
Este impacte verificar-se-á igualmente nas diversas fases de análise deste projeto, iniciando-se 
com a fase de definição do traçado e locais dos apoios da linha e a criação de reações 
desfavoráveis, à escala local, às opções que vierem a ser tomadas, continuando na fase de 

obra, pelas operações de construção, nomeadamente o movimento de veículos e equipamentos 
pesados e os incómodos causados pelas operações de colocação dos apoios e cabos, 
potencialmente ampliado pela localização de estaleiros e pela rede de acessos à frente de obra, e 
prolonga-se na fase de exploração, em que a presença da linha constituirá uma fator de 
perturbação visual, de desvalorização local e de aumento da sensação de risco e de intrusão por 
parte dos residentes e visitantes ocasionais. 
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A perturbação da qualidade de vida das populações resultará da conjugação de todos esses 
aspetos, para o que contribuirá o efeito negativo decorrente da afetação das atividades 
económicas locais, tendo aqui um papel determinante a maior ou menor proximidade das 
populações à linha. 

O EIA quantifica as seguintes aproximações de quintas e povoações a uma distância até 500 m do 
corredor por considerar ser a distância a que os elementos principais da linha (apoios e cabos) são 
visíveis com bastante nitidez e que acarreta uma maior sensação de desconforto às populações 
presentes, quer durante a fase de construção quer na fase de exploração pela evidência da presença 
da linha, designadamente: 

 Solução 1 - 8 quintas e 9 povoações; 
 Solução 2SI - 5 quintas e 9 povoações; 

 Solução 2SM, 5 quintas e10 povoações; 
 Solução 2NI, 8 quintas e10 povoações; 
 Solução 2NM, 8 quintas e 11 povoações; 
 Solução 3S, 3 quintas e 6 povoações; 
 Solução 3N, 6 quintas e 7 povoações; 
 Solução 4, 33 quintas e 15 povoações. 

A Solução 4 surge como mais gravosa (além do número mais elevado de povoações na sua proximidade, 
parte delas sede de freguesia, como Aricera, Canelas, Fontelo, Galafura e Vilarinho de São Romão, 
havendo também a proximidade a muitas quintas da região), sendo a Solução 3S a que melhor 
salvaguarda estas distâncias em relação a povoações e quintas. 

Refira-se que um outro aspeto deverá ser considerado nesta avaliação, igualmente produzindo impactes 

quer na fase de construção quer na fase de exploração: a potencial abertura de um corredor 
condicionado e marcado pela futura presença de uma infraestrutura deste tipo, numa área onde ainda 
não estão presentes linhas de muito alta tensão, como acontece na maior parte das áreas atravessadas 
pelos corredores propostos para as Soluções 3S, 3N e 4, até agora praticamente isentos da presença de 
linhas de muito alta tensão. A intrusão visual e física que será provocada por esta linha nessas zonas leva 
a atenuar a distância favorável a que as Soluções 3S e 3N poderão estar das restantes e a agravar os 
fatores desfavoráveis já apontados à Solução 4. 

Considerando a informação transmitida no Elemento 6 do Aditamento salientam-se os povoados que 
constituem um elemento muito importante no contexto do património vernacular duriense. Neles se 
incluem as Aldeias Vinhateiras, assim designadas pelo programa “Aldeias Vinhateiras” no âmbito da Ação 
Integrada de Base Territorial do Douro, e diversos outros povoados que igualmente foram considerados 
como apresentando valor patrimonial. Assim, acresce que na proximidade a cada uma das soluções, 
existem 7 povoações na envolvente da Solução1, 7 povoações na envolvente da Solução 2SI, 7 

povoações na envolvente da Solução 2SM, 8 povoações nas proximidades das Soluções 2NI e 2NM, 5 na 
envolvente das Soluções 3S, 6 povoações na envolvente da Solução 3N, e 8 na envolvente da Solução 4. 

Salienta-se que, dos nove locais de culto considerados, seis têm festividades religiosas associadas. As 
Soluções 2NI, 2NM, 2SI e 2SM são as que têm mais locais de culto, isolados na sua envolvente (cinco), 
seguidas da Solução 1. 
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Do exposto, numa perspetiva geral, os impactes negativos identificados prendem-se maioritariamente 
com a afetação da paisagem e a perceção social da linha e os seus efeitos no turismo e na produção 
vinícola. Os impactes podem ser minimizados em fase de elaboração do Projeto de Execução pela 
definição final do traçado, evitando-se tanto quanto possível a colocação de apoios em áreas de vinha em 
socalcos, o ajustamento das localizações dos apoios em função da estrutura fundiária e procurando a 
maior ocultação possível da linha e dos apoios a partir dos pontos de tomada de vista mais valorizados 
(envolvente do Tua e do Douro, miradouros, santuários e principais povoações). O EIA considera estes 
impactes inevitáveis, concordando-se com esta avaliação. 

Os impactes negativos na fase de construção são considerados no EIA como temporários, sendo 
significativos quando ocorrem em terrenos agricultados. Estes impactes decorrem das operações de 
construção da linha, da instalação de estaleiros e frentes de obra, incluindo a abertura de acessos aos 

locais de implantação dos apoios e as operações da sua construção. 

Na proximidade a habitações há impactes decorrentes do ruido das obras, mas atendendo à situação 
identificada no Ambiente Sonoro, estas situações são muito escassas e com reduzida probabilidade de 
ocorrência, pelo que será um impacte pouco significativo. 

 

C. Medidas de minimização 

De modo a minimizar os impactes negativos referidos, são listadas, no EIA uma série de medidas que 
deverão ser aplicadas, transcrevendo-se de seguida, as que se consideram fundamentais no âmbito do 
fator “Sócio-economia”. 

Medidas a integrar no desenvolvimento do Projeto de Execução: 

 O Projeto deverá minimizar a colocação de apoios em terrenos de vinhas de socalco, devendo 
procurar estabelecer-se, quando for inevitável esta ocupação, o mais próximo possível dos limites 
das parcelas ou junto a acessos já construídos, para evitar impactes acrescidos nestas áreas, 
nomeadamente pela necessidade de acessos e terraplenagens locais; 

 O estabelecimento final do traçado e dos locais de colocação dos apoios deverá garantir as 
distâncias mínimas em relação a recetores sensíveis de ruido, para evitar impactes sobre os 
mesmos, associados aos acréscimos de incomodidade durante as obras e com o funcionamento 
da linha. 

Medidas de minimização a aplicar na fase de preparação e planeamento da obra: 

 Deverá ser elaborado um plano de acessos para a obra que atenda à utilização preferencial de 
caminhos já existentes ou de áreas intervencionadas no âmbito de outras obras. Para essa rede 
de acessos de obra, deverão ser evitados caminhos estreitos que obriguem ao derrube de muros 

e paredes de xisto, de suporte aos terrenos armados em socalco bem como evitar a abertura de 
acessos sobre áreas agrícolas. 

 Efetuar a abertura de acessos em colaboração com os proprietários/arrendatários dos terrenos a 
afetar. Caso não possa ser evitada a interrupção de acessos e caminhos, deverá ser encontrada, 
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previamente à interrupção, uma alternativa adequada, de acordo com os interessados, garantindo 
o acesso às propriedades e a fluidez das circulações locais. 

 Os acessos abertos que não tenham utilidade posterior deverão ser desativados. Estes acessos 
deverão ser recuperados, repondo-se, sempre que possível, a situação inicial. 

 Sinalizar os acessos definidos para as operações de construção da linha, devendo ser impedida a 
circulação fora destes acessos. 

 Divulgar o programa de execução das obras às populações interessadas, designadamente à 
população residente na área envolvente. A informação disponibilizada deve incluir objetivos, a 
natureza, a localização da obra, as principais ações a realizar, respetiva calendarização e 
eventuais afetações à população, designadamente a afetação das acessibilidades. Estas 
informações deverão ser fornecidas às camaras municipais e juntas de freguesia que vierem a ser 

abrangidas pelo projeto. 
 Comunicar o inicio e os locais das frentes de obra as autarquias envolvidas e aos respetivos 

serviços municipais de proteção civil; 
 Implementar um mecanismo de atendimento ao público para esclarecimento de dúvidas e 

atendimento de eventuais reclamações ou sugestões durante toda a obra; 
 Deverá ser comunicada a cada município envolvido o traçado da linha, para consideração nas 

servidões administrativas a vigorar nos respetivos territórios. 

 

D. Análise de alternativas 

A metodologia, para análise de alternativas, adotada no EIA quer no relatório síntese quer no Aditamento 
com as devidas alterações e ajustes, recorreu a uma análise multicritério, baseada nos impactes residuais 
identificados e avaliados, isto é, considerando já a adoção das medidas de mitigação propostas. 

A avaliação de impactes efetuada no EIA concluiu não existirem impactes negativos muito significativos 
no âmbito socioeconómico. 

Foi considerada, na presente apreciação, a análise de soluções alternativas apresentada em Aditamento, 
recorrendo à ordenação para cada um dos impactes considerados neste fator ambiental: criação de 
emprego, afetação das atividades económicas e perturbação da qualidade de vida das populações, de 
modo a contribuir para a construção de uma proposta de solução que se considere mais favorável para o 
desenvolvimento do projeto. Assim, considerando a avaliação a seguir apresentada, foi elaborada no EIA 
o Quadro 8.9.1. que se transcreve: 

 A criação de emprego é um impacte positivo, embora pouco significativo, função praticamente 
direta do volume de trabalho esperado por cada opção de projeto, considerando os comprimentos 
da linha, a necessidade, ou não, de construção do Posto de Corte e a previsão da necessidade, 

ou não, de desmontagem de linhas existentes; 
 A afetação de atividades económicas é um impacte negativo, conjugando diversos efeitos, 

nomeadamente a localização previsível do traçado e a sua extensão, decorrendo daí uma maior 
interferência com o potencial de valorização deste território, quer para a exploração agroflorestal 
quer como recurso turístico de primeiro nível, tendo igualmente sido analisado o efeito potencial 
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sobre os agentes económicos, nomeadamente vitivinicultores e turísticos, já em operação ou em 
projeto; 

 A avaliação da perturbação da qualidade de vida das populações é um impacte negativo, com 
efeitos conjugados e compósitos, resultantes das potenciais situações de incomodidade sentidas 
pelas populações residentes e pelos visitantes da região, a partir da exposição visual da linha, da 
proximidade a povoações e quintas do Douro, das atividades e instalações decorrentes das obras 
de construção da linha e da formação de opiniões locais negativas em relação ao projeto. A 
avaliação comparada deste impacte baseia-se num indicador ponderado do número de povoações 
(coeficiente 2) e de quintas (coeficiente 1) situadas a menos de 500 m do eixo de cada solução. 

 
Quadro 10 – Sócio-economia: avaliação comparada de soluções alternativas. [Fonte: EIA] 

 

 

Assim, decorrente da avaliação efetuada no EIA para este fator ambiental, resulta que a alternativa mais 
favorável é a Solução 3S, seguida pela Solução 3N e 2SI, seguida das Soluções 1, 2SM, 2NI e 2NM. A 
alternativa menos favorável é a Solução 4. 
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Contudo, importa também considerar nesta avaliação: 

 O custo de execução do projeto, atribuindo o critério custo com uma ponderação de 25%, face à 
ponderação ambiental para a globalidade dos fatores ambientais, resulta claramente que a 
Solução 1 será a mais favorável, seguida da Solução 2SM; 

 O potencial impacte da linha que é tanto maior quanto mais extensa for a solução e 
consequentemente o número de apoios previstos verifica-se que a Solução 1 é a mais favorável, 
seguida da Solução 3S, não sendo desprezável também, neste aspeto, a Solução 3N, todas com 
um número estimado de apoios inferior a 100. A solução mais desfavorável é a 4, logo seguida 
das Soluções 2NM e 2NI, todas com um número estimado de apoios igual ou superior a 110. 
As Soluções 2SM e 2SI são intermédias, com um número estimado de apoios pouco superior 
a 100; 

 A implantação do corredor no sentido perpendicular às curvas de nível, em encostas de inclinação 
superior a 25% realça fortemente o alinhamento dos apoios e cabos, promove a sua leitura num 
plano vertical e origina maior intrusão visual desses elementos na paisagem, resulta que a 
Solução 3S é a mais favorável, seguida da Solução 3N. A Solução 4 surge a seguir como mais 
favorável, mas bastante afastada das Soluções 3. A Solução 1 apresenta-se como a mais 
desfavorável, logo seguida da Solução 2SI, e as restantes Soluções 2 ocupam posição intermédia; 

 A implantação do corredor nas zonas de cumeada (cruzamento de festos de 1.ª, 2.ª e 3.ª ordem 
e traçado paralelo ao sentido longitudinal da cumeada) como indutora de impactes negativos 
dada a enorme visibilidade pela interseção transversal de zonas de cumeada, a Solução 1 é a 
mais favorável, seguida da Solução 3S. A Solução 4 é a menos favorável, seguida das soluções 
alternativas 2N, 3N e 2S. Relativamente à implantação acompanhando longitudinalmente as 
zonas de cumeada, a Solução 4 é a mais favorável, seguida da Solução 1. A menos favorável é a 
Solução 3N, seguida das Soluções alternativas 2NI, 2NM e 3S, segundo o EIA, em termos globais, 

a Solução 1 é a mais favorável, seguida da Solução 4; 
 A implantação do traçado no terço superior das encostas, em vales planos de fundo plano e 

largos e em zonas planálticas, em termos visuais, a meia encosta corresponde à situação 
fisiográfica mais favorável para a implantação do corredor de uma linha de alta tensão uma vez 
que nesta localização, a presença dos apoios e linhas é absorvida pelo plano da encosta, que 
funciona como pano de fundo, evitando que esses elementos sobressaiam na linha do horizonte, 
resulta que a Solução 1 é a mais favorável, seguida das Soluções 2NI e 2NM, sendo que se lhes 
seguem, com algum afastamento, as Soluções 2SI e 2SM. A Solução 3S é a menos favorável, 
seguida com algum distanciamento pela Solução 3N e ainda maior pela Solução 4; 

 A implantação de uma linha elétrica em encostas mais iluminadas (viradas a sul, sudoeste e 
oeste) apresenta, em termos visuais, um impacte mais elevado do que quando a sua implantação 
ocorre em encostas expostas ao quadrante norte (encostas menos iluminadas) resulta que a 

Solução 1 é a mais favorável, seguindo-se relativamente perto, as duas alternativas da Solução 3. 
Verifica-se que a Solução 2, não apresenta grandes diferenças nas distintas alternativas, é a 
menos favorável, seguida da Solução 4; 

 As manchas ocupadas por vinha e por olival/amendoal/laranjal, genericamente associados a 
armação do terreno em socalcos ou patamares, tipos de uso do solo considerados os mais 
importantes e significativos na paisagem desta área do Douro e que são resultado de uma forte 
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humanização desta paisagem cultural. O EIA refere que a Solução 3N é a que atravessa em 
menor extensão manchas de vinha (solução mais favorável, com cerca de 4 km de 
atravessamento), seguida, com algum afastamento, pela Solução 3S (cerca de 5 km de 
atravessamento) e ainda com maior, pela Solução 2NM (cerca de 6 km de cruzamento). 
A Solução 4 destaca-se largamente como a menos favorável (cerca de 20 km de 
atravessamento), apresentando as restantes mais desfavoráveis valores de cruzamento de vinha 
que oscilam entre os 7 e 9 km. Em termos de afetação de manchas de olival/amendoal/laranjal, a 
Solução 2SM é nitidamente a mais favorável (aproximadamente 800 m de atravessamento) e a 
Solução 3N a menos favorável (com cerca de 3 km de cruzamento). No conjunto da afetação 
deste tipo de usos do solo, a Solução 2SM é a mais favorável, seguida da Solução 3N e, com 
maior afastamento, pelas Soluções 3S, 2NM e 1, sendo a Solução 4 a menos favorável. 

 

Considera-se que o EIA apresenta e avalia soluções alternativas, com recurso a corredores que evitam a 
afetação do Bem, designadamente, a passagem da linha pelos rios Tua e Douro, incluindo soluções que 
contemplam outros pontos de chegada e a otimização de corredores e apoios existes. 

Nas três soluções que ligam diretamente a central do AHFT à Subestação de Armamar, são propostas 
travessias no rio Douro (e ADV) que se inscrevem em corredores já utilizados por linhas aéreas de alta 
tensão, seja na Solução 1, mais curta (pelo corredor de 60 kV), seja nas alternativas que procuram o 
corredor existente sobre a barragem da Régua (Solução 4) ou o da barragem da Valeira (Soluções 2). 

A otimização de corredores existente foi uma imposição decorrente das anteriores fases deste projeto 
com o objetivo de evitar o atravessamento de territórios até agora praticamente isentos da presença de 
linhas de muito alta tensão, o que poderá constituir um impacte negativo pela potencial abertura de um 
corredor condicionado e marcado pela futura presença de uma infraestrutura deste tipo, como acontece 
na maior parte das áreas atravessadas pelos corredores propostos para as Soluções 3S, 3N e parte da 4, 
até agora praticamente isentos da presença de linhas de muito alta tensão. A intrusão visual e física que 
será provocada por esta linha em zonas novas, leva a atenuar a distância favorável da avaliação 
apresentada no EIA para as Soluções 3S e 3N face às restantes e a agravar os fatores desfavoráveis já 
apontados à Solução 4. Por outro lado, a sobrecarga de mais um corredor em zonas já com este tipo de 
projetos também poderá ser agravado pela presença de mais um projeto da mesma tipologia, 
constituindo um impacte negativo cumulativo para essas áreas, como é o caso das Soluções 1, 2 e parte 
da 4. Contudo, considera-se de salientar a otimização apresentada pelo corredor 2SM, com uma linha em 
apoio misto, utilizando corredor de linha já existente e afastando uma linha existente de povoações. 

Verifica-se que as alternativas com travessia do Tua mais a montante (2NI, 2NM e 3N) se afiguram 
menos favoráveis do que as alternativas com travessia mais próximo da barragem (1, 2SI, 2SM e 3S) por 
afetarem menores áreas. É também evidente que, nas alternativas da Solução 2 (2SI, 2SM, 2NI e 2NM), 
a opção de linha mista 400/220 kV, desmontando a linha existente a 220 kV, é preferível à solução de 
linha independente a 400 kV. Salienta-se o impacte negativo muito significativo do atravessamento do 
Vale da Vilariça pelas Soluções 3. 

Em conclusão, considera-se estarem reunidas condições para emissão de parecer favorável para as 
soluções apresentadas, sendo certo que a Solução 4 será a menos favorável do ponto de vista 
socioeconómico e a solução 2SM será a menos desfavorável, por otimizar corredores existentes, com 
recurso a desmontagem da linha de 220 kV existente e que se aproxima bastante de algumas habitações, 
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partilha de apoios numa linha mista de 400/220 kV para ligação à subestação da Valeira e, 
posteriormente, até à subestação de Armamar, com afastamento à povoação de Carrapatosa. Apesar dos 
impactes negativos, menos significativos do que para as restantes soluções, apresenta impactes positivos 
pela possibilidade de otimização de traçados com afastamento de povoações, sendo pouco significativos 
uma vez que apesar de ser desmontada irá manter-se a presença de uma linha, pela construção do 
projeto. 

 

6.9. QUALIDADE DO AR 

A. Caracterização da situação de referência 

A metodologia utilizada para a caracterização da qualidade do ar na área em estudo teve por base: a 

identificação dos recetores mais próximos potencialmente sensíveis à poluição atmosférica, através da 
análise da fotografia aérea, cartografia e levantamento de campo; a identificação e caracterização das 
principais fontes poluentes, determinantes para a qualidade do ar nos corredores em estudo e a avaliação 
sumária da qualidade do ar com base em valores quantitativos dos poluentes atmosféricos 
representativos do tipo de poluição existente, disponibilizados pela Agência Portuguesa do Ambiente. 

Para identificação dos recetores sensíveis, foi considerada uma área correspondente aos corredores de 
400 m, por se considerar esta área a mais suscetível, a possíveis alterações na qualidade do ar em 
resultado da execução das obras (emissão de poeiras). 

Os locais com potenciais recetores estão situados nas imediações das povoações de Foz Tua (Bairro da 
CP), Campelos, Carrapatosa, Castanheiro, São João da Pesqueira, Castanheiro do Sul, Cabanas de Cima, 
Vilarinho de São Romão, Galafura e Balteiro. Refira-se que na proximidade do Posto de Corte não se 
identificam recetores, considerando uma área envolvente de 400 m. 

No que diz respeito à identificação das principais fontes poluentes, as principais rodovias que intersetam 
os corredores em análise são uma das origens de poluição atmosférica na área em estudo. 

No entanto, verificou-se que no território em análise o trafego existente é bastante reduzido, pelo que a 
sua contribuição para a degradação da qualidade do ar na região é pouco significativa. 

Por outro lado, foi efetuado um levantamento de campo para identificação de fontes pontuais não tendo 
sido encontradas indústrias poluentes na área dos corredores em estudo. 

A única zona mais problemática onde as emissões de poluentes poderão ter alguma expressão, dizem 
respeito à obra do AHFT, onde a realização de escavações e outras atividades de construção originam a 
emissão de partículas em suspensão. 

Para a caracterização da qualidade do ar procedeu-se à avaliação dos dados disponíveis mais recentes, 

relativos ao ano civil de 2011, para a zona Norte Interior, obtidos a partir da única estação existente 
nesta zona, a estação Douro Norte (Lamas de Olo) pertencente à Rede de Qualidade do Ar do Norte, 
CCDR-N. A referida estação de qualidade do ar está situada na freguesia de Lamas de Olo, concelho de 
Vila Real e está inserida em ambiente rural, com influência de fundo, sendo representativa da área de 
estudo. A análise aos dados desta estação permitiu verificar apenas se registaram excedências para o 
poluente ozono. 
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B. Identificação e avaliação de impactes 

Foram avaliados os impactes decorrentes das fases de construção e de exploração. Neste tipo de projeto, 
na fase de construção os principais problemas resultam das emissões de partículas, enquanto na fase de 
exploração não são esperadas atividades suscetíveis de gerar poluentes atmosféricos. 

B.1. Fase de Construção 

Durante a fase de construção, as atividades que podem originar impactes negativos na qualidade do ar 
local pela emissão de partículas são as abaixo descritas: 

 Escavações e terraplenagens para a instalação e desativação de estaleiros, abertura e 

beneficiação dos acessos, abertura de caboucos para as fundações dos apoios e para a 
instalação da plataforma do Posto de Corte; 

 Depósito temporário de terras, que ocorrerá num intervalo de tempo reduzido, entre a 
abertura e recobrimento das fundações dos apoios; 

 Circulação e operação de veículos e máquinas afetos à empreitada nas frentes de obra e vias 
de acesso; 

 Ações de desmatação para abertura da faixa de proteção da linha. 

Nas operações de escavação, terraplenagem, abertura e beneficiação dos acessos e o depósito 
temporário de terras, a emissão de partículas deve-se à exposição de superfícies de solo à ação do vento, 
as quais, devido à sua mobilização, à fraca coesão entre as suas partículas, à baixa humidade e à 
inexistência de uma cobertura vegetal, são suscetíveis de sofrer remoção por erosão eólica. A ocorrência 
destes fenómenos depende das características do solo (granulometria, teor de humidade, exposição ao 
vento), das características erosivas do vento (velocidade, turbulência) e restringe-se aos períodos do ano 

em que ocorre uma menor pluviosidade, a temperatura do ar é mais elevada, se observam situações de 
calmas (ventos inferiores a 1km/h) e, consequentemente, o solo encontra-se mais seco e menos coeso. 
Estas condições podem ser observadas durante todo o ano mas são mais frequentes durante o semestre 
seco, de abril a setembro. 

Assumem maior significado as emissões de partículas resultantes da operação e circulação de veículos e 
máquinas frentes de obra e vias de acesso, em particular em vias não pavimentadas, que poderão 
provocar um aumento temporário e localizado das partículas totais em suspensão (PTS). 

A granulometria das PTS originadas por estas atividades é maioritariamente superior à fração considerada 
como eventualmente inalável (diâmetro inferior a 10 μm) pelo que não se considera necessária a adoção 
de eventuais cuidados em termos de saúde pública. Os maiores impactes traduzem-se, assim, sobre as 
áreas de maior sensibilidade ecológica e em zonas agrícolas, através da deposição sobre as plantas com a 

consequente redução de produtividade. 

Mesmo nos casos em que as frentes de obra e os acessos a estas se localizem a dezenas de metros de 
recetores sensíveis, os impactes induzidos serão negativos, mas pouco significativos, temporários e 
localizados, sendo na sua maioria passíveis de minimização mediante a implementação de medidas de 
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gestão ambiental em obra, tal como se recomenda no EIA. Por conseguinte, estes impactes não diferem 
entre as diferentes soluções alternativas. 

Além de partículas, os veículos, máquinas e equipamentos envolvidos nos trabalhos de construção são, 
igualmente, responsáveis pela emissão de poluentes atmosféricos característicos do tráfego rodoviário 
pesado, nomeadamente, monóxido de carbono (CO), óxidos de azoto (NOX), hidrocarbonetos e fumos 
negros. Face à natureza do projeto, em que são esperados valores de tráfego de veículos e equipamentos 
reduzidos, não se prevê que as concentrações de poluentes sejam suscetíveis de alterar a qualidade 
do ar. 

B.2. Fase de Exploração 

Na fase de exploração não se prevê a ocorrência de impactes negativos na qualidade do ar, podendo, no 

entanto, registar-se a ocorrência de episódios de aumento da produção de ozono devido ao designado 
“efeito coroa”. 

Tratando-se de um gás instável que rapidamente se transforma em oxigénio e tendo em consideração 
que a produção de ozono pelas linhas de muito alta tensão é mínima, não é previsível a ocorrência de 
uma alteração na qualidade do ar local. Por outro lado, tendo em conta que a região apresenta um bom 
Índice de qualidade do ar atribuído, reforçam que a emissão de ozono não será suficiente para afetar a 
qualidade do ar. 

Consideram-se que se trata de um fenómeno de ocorrência rara, sendo localizado e de reduzido 
significado, pelo que se considera que os impactes são inexistentes. 

 

C. Medidas de minimização e Plano de monitorização 

Como forma a reduzir as emissões de poeiras, previstas durante a fase de construção, foram definidas as 
seguintes medidas de minimização: 

 Os locais para a implantação de estaleiros e outras áreas de apoio à obra deverão estar 
afastados de recetores sensíveis, próximo de acesso existentes; 

 Proceder sempre que se justificar, à aspersão de água nas zonas de estaleiros durante os 
períodos secos; 

 Garantir a limpeza regular dos acessos e da área afeta à obra, de forma a evitar a 
acumulação e ressuspensão de poeiras, quer por ação do vento, quer por ação da circulação 
de veículos e de equipamentos de obra; 

 Sempre que a travessia de zonas habitadas for inevitável, deverão ser adotadas velocidades 
moderadas, de forma a minimizar a emissão de poeiras; 

 O transporte dos materiais de natureza pulvurolenta ou do tipo particulado deverá ser feito 

em veículos adequados, com a carga coberta; 

Não foi prevista a realização de um plano de monitorização para o fator Qualidade do Ar, opção que tem 
sido já seguida noutros procedimentos de AIA de linhas elétricas, dado o pouco significado esperado dos 
impactes destas infraestruturas sobre este fator ambiental, na fase de exploração. 
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D. Conclusão 

No que respeita ao fator Qualidade do Ar os impactes analisados não diferem entre soluções, tratando-se 
de impactes decorrentes da execução das obras relacionados essencialmente com a emissão de 
partículas, e sobre os quais deverão atuar medidas preventivas e de minimização, passíveis de ser 
aplicadas seja qual for a alternativa selecionada. 

 

6.10. AMBIENTE SONORO 

A. Caracterização do território atravessado; Caracterização da situação de referência 

A.1. Caracterização do território atravessado 

No caso específico do Ambiente Sonoro não foi realizada uma descrição genérica, específica dos 
diferentes troços, mas apenas uma avaliação focada diretamente para os recetores sensíveis, conforme 
se pode constatar pela transcrição seguinte: 

“Na presente secção efetua-se a caracterização do ambiente sonoro das zonas atravessadas pelas 
várias soluções alternativas em estudo, tendo como objetivo a análise a identificação de recetores 
sensíveis ao ruído presentes nas soluções alternativas objeto de avaliação, de forma a avaliar 
potenciais impactes decorrentes da implantação da futura linha.” 

Recorreu-se, assim, à informação constante nos fatores ambientais “Uso do Solo” e “Sócio-economia”. 

Todas as soluções saem da subestação de Foz Tua, para 
norte, pelo trecho A, numa zona de pinhal. 

Seguidamente pode-se optar pelo trecho B ou pelo trecho I, 

ainda em zona florestal. Pelo trecho I, sem recetores 
sensíveis identificados nas imediações, continua o percurso 
para Norte que, ligando ao trecho L, constituirá no seu todo a 
Solução 4 que será descrita mais adiante e, dirigindo-se pelo 
trecho J, passará a fazer parte das ligações norte das 
soluções 2 e 3. Este trecho J contorna a alguma distância a 
povoação de Tralhariz e apresenta alguma proximidade ao 
limite das localidades de Ribalonga e Castanheiro, 

contornando a primeira a sul e a segunda a poente, situando-se nesta última e dentro do corredor 
estudado a Quinta da Cuveta (ref.435 e recetor R15) e alguns recetores sensíveis (recetores R14). 

Considerando agora o trecho B, este segue na direção nordeste e dá ligação aos trechos C e E. O 
trecho C continua a contornar a povoação de Fiolhal, embora com mais proximidade do que o trecho 

anterior (B), desenvolvendo-se em zona de vinha e florestal e procurando seguir o corredor da linha de 
60 kV existente. No EIA é mencionada a tentativa de distanciar o mais possível das habitações existentes 
à entrada da localidade de Foz Tua. No entanto, esse esforço deverá ser reforçado na fase posterior de 
desenvolvimento do Projeto de Execução, pois como se pode constatar na figura seguinte, 
aparentemente tal não foi conseguido com o eixo agora apresentado. 
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Figura 18 – Excerto do Google Maps na zona da travessia do Douro, para o troço C, com identificação de 

edificações existentes/recetores sensíveis (R1 e R2). 

 

Após a travessia do rio Douro, o corredor passa entre as quintas do Mileu (ref. 585) e da Boavista (ref 
597), localizando-se marginalmente à Quinta do Mileu, a cerca de 200 m do eixo do corredor e próximo 
da Quinta da Boavista, a cerca de 500 m em relação ao eixo do corredor, com o casario em ruína e 
atualmente desabitada. Este troço prossegue em zona de vinha, aproximando-se de mais três quintas de 
produção vinícola: a Quinta das Fontainhas (ref. 407), Quinta de Santo Amaro (ref. 595) e a Quinta da 
Portela (ref. 408). O corredor desenvolve-se entre as povoações de Soutelo do Douro e Nagoselo do 
Douro, aproximando-se mais do limite desta última, embora a uma distância superior a cerca de 300 m 
do eixo do corredor. O trecho C continua por terrenos agrícolas sem recetores sensíveis nas imediações 

até se encontrar com o troço D à saída de São João da Pesqueira. 

Do trecho B parte também o trecho E que, à semelhança do trecho J, permite fazer a ligação nascente 
ao Posto de Corte de Pocinho/Torre de Moncorvo, atravessando uma extensa área de vinha e 
contornando por sul o aglomerado urbano de Ribalonga. 

Os trechos E e J unem-se no trecho F que atravessa essencialmente zonas florestais e que, por sua vez, 
permite a ligação aos trechos K e GI/GM. 

Considerando agora a derivação para nascente passam-se a descrever os trechos associados. 

O trecho K permite a ligação ao futuro Posto de 
Corte do Pocinho/Torre de Moncorvo a construir 
na proximidade da linha existente Armamar-
Lagoaça. O trecho K desenvolve-se 

maioritariamente em zona florestal e agrícola, 
embora nos últimos quilómetros o seu corredor 
se encoste ao aglomerado urbano de Cabanas 
de Cima e ao extremo norte da Quinta de Vila 
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Maior (ref. 473) e tenha de sobrepassar Rio Sabor e o IP2/EN2 antes de entregar a energia no futuro 
Posto de Corte. 

Passando à alternativa de passagem do rio Douro na sua travessia mais a montante temos os trechos GI 
e GM que se descrevem de seguida. 

Partem ambos do trecho F de onde se afastam para contornar 
por nascente e poente a povoação de Carrapatosa. O trecho 
G desenvolve-se aproveitando o corredor da linha Mogadouro-
Valeira, a 220 kV, existindo duas alternativas para a 
passagem da nova linha: uma completamente independente 
da linha existente e designada por trecho GI, mais a poente, 
e outra, denominada trecho GM, que envolve a construção 

de uma linha mista 400/220 kV, mais a nascente, passando 
entre as povoações de Carrapatosa e de Campelos. Esta 
última opção implica a desmontagem da linha de 220 kV 
existente e que se aproxima bastante de algumas habitações, 
passando a partilhar os apoios na nova linha mista de 

400/220 kV para ligação à subestação da Valeira e, posteriormente, até à subestação de Armamar, cujo 
afastamento às duas povoações (Carrapatosa e Campelos) se pretende incrementar. 

Estes dois trechos voltam-se a encontrar no trecho H que prossegue até ao trecho C, encaminhando-se 
depois pelo trecho D até à subestação de Armamar. O trecho H passa a norte de São João da Pesqueira, 
atravessando uma zona de planalto, ocupada por vinhas e áreas agrícolas diversas, estando associado ao 
corredor da linha existente de 220 kV, Valeira-Armamar. No entanto, é notória a sua proximidade a 
alguma edificação dispersa, tendo sido identificados diversos recetores sensíveis ao longo do corredor (R7 

a R13), como se pode observar na figura seguinte. 

No final do trecho C, inicia-se o trecho D, que 
contorna o ADV, sendo caracterizado por um 
relevo acidentado e com vales profundos, 
associados ao rio Torto (km 2+500) e ao rio 
Távora (km 9+000), onde se destaca a 
ocupação florestal e de algumas vinhas. Perto 
do km 6+000 é evitada a passagem do corredor 
na área urbana de Castanheiro do Sul, embora 

se verifique a aproximação a algumas habitações já fora do centro urbano e, posteriormente, passa a sul 
de Tabuaço, evitando a interferência com a área urbana. 
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Figura 19 - Excerto do Google Maps na zona da travessia do Douro, para os troços C e GI/GM, com 

identificação de edificações existentes/recetores sensíveis (R1+R2 e R4 a R13) 

 

A partir do km 10+000 até à SE de Armamar, o trecho D atravessa uma área de matos e floresta, sendo 
notória a aproximação aos corredores de outras linhas de muito alta tensão existentes, nomeadamente a 
linha de 400 kV, Armamar-Lagoaça. 

Na tentativa de contornar o ADV, 
definiu-se o corredor associado 
ao trecho L que faz a ligação 
pela margem norte entre a 

futura subestação do AH Foz Tua 
e a subestação de Armamar.  

Este trecho passa a sul de 
Favaios e Sabrosa, atravessa 
uma grande extensão de vinha e 
aproximando-se de algumas 
quintas vitivinícolas como a 
Quinta da Valdossa (ref. 593 e 
R17) situada a cerca de 150 m 
do eixo do corredor, a Quinta da 
Castainça (ref. 592), a 100 m do 
eixo, a Quinta da Faísca 

(ref. 481) a 200 m do eixo, a Quinta de Avessada (ref. 20) a cerca de 100 m do eixo e a Quinta da 
Ribeira (ref. 560) a 50 m do eixo e a Quinta do Bragão identificada como recetor sensível (R19). Entre o 
km 7+750 e o km 19+000, este trecho desenvolve-se em áreas florestais, agrícolas e vínicas, 
serpenteando com alguma distância entre os aglomerados de Paradelinha, Fermentões, Vilarinho de São 
Romão, Sobrados e Vilela. 
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A partir daí, apesar de se continuar a tentar afastar das áreas urbanas (como na povoação de Ordonho, 
situada a sul do corredor), não consegue evitar sobrepassar a Quinta da Carpinteira (ref. 590 e recetor 
sensível R20) ao km 21+200. Cerca do km 24+300 entre Pardieiro e Veiga (na proximidade de Galafura) 
é registada a presença de alguma edificação dispersa onde se encontram diversos recetores sensíveis 
(R21). Até à chegada do corredor à travessia do Douro, regista-se a presença de algumas quintas, 
nomeadamente ao km 28+000 onde é atravessada a Quinta do Biando (ref. 574 e R22), situada no eixo 
do corredor e ao km 29+750 a Quinta da Bajanca (ref. 594 e R23), situada a 100 m do eixo do corredor. 

A travessia do Douro é efetuada a montante da Barragem da Régua, verificando-se que parte da área 
urbana presente se encontra abandonada. Depois da transposição do Douro, este trecho atravessa a 
povoação de Balteiro, onde se identificaram diversos recetores sensíveis (R24 a-q) na proximidade 
imediata do eixo do corredor, assim como a Quinta das Várzeas (ref. 596) a cerca de 100 m do eixo. As 

povoações de Fontelo e Aldeias de Baixo avistam-se a uma distância considerável. Na parte final do 
corredor, a chegada à subestação é naturalmente marcada pela presença de uma habitação (recetor 
sensível R26) e pelo cruzamento de várias linhas muito de alta tensão existentes: Linhas Armamar-
Carrapatelo 1 e 2, a 220 kV; Linha Tabuaço-Valdigem, a 150 kV; Linha Armamar-Valdigem, a 220 kV; 
Linhas Bodiosa-Valdigem e Armamar-Recarei, a 220+400 kV; Linhas Bodiosa-Armamar e Bodiosa-
Valdigem, a 400/220 kV, que implicam a utilização de apoios de maior envergadura, com cerca de 80 m. 

 

A.2. Caracterização da situação de referência 

A situação de referência foi caracterizada com recurso a uma campanha de medições dos níveis de ruído 
ambiente, nos três períodos de referência: diurno, entardecer e noturno que, posteriormente permitiram 
determinar o indicador de ruído diurno-entardecer-noturno, Lden, para comparação com os valores-limite 

de exposição indicados no atual RGR2007. 

Essa campanha de medições foi realizada, após um levantamento de recetores sensíveis nos corredores 
em análise e na envolvente do Posto de Corte, entre os dias 8 a 12 de julho de 2013, em 16 locais que 
foram considerados representativos desses recetores, localizados isoladamente ou em aglomerados, 
constando a representação gráfica na figura seguinte. 
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Figura 20 – Identificação de potenciais recetores na proximidade dos corredores em apreciação e 

incluindo a localização dos recetores sensíveis indicados no EIA (a verde) e os pontos de medição de 
ruído (a vermelho). 

 

As medições realizadas seguiram a normalização existente, nomeadamente a Norma Portuguesa NP ISO 
1996:2011, Acústica – Descrição, medição e avaliação do ruído ambiente – Partes 1: e 2, apresentando-
se no Quadro 11 um resumo com a localização de cada ponto de medição em cada trecho, os níveis de 
ruído ambiente existente, para os 3 períodos de referência (Ld, Le, Ln) e para o indicador diurno-
entardecer-noturno (Lden), as principais fontes sonoras em presença, assim como o número de recetores 
sensíveis existentes nas proximidades. 

Como se pode observar, a área em que se desenvolvem os diversos corredores apresenta níveis sonoros 
de ruído ambiente reduzidos, típico de zonas e/ou locais afastados de fontes sonoras dignas de registo 
e/ou de relevância, sendo naturais em zonas com características de ruralidade, como aquelas em que se 
localizam os trechos em apreciação. 

Todos os locais avaliados são compatíveis com a classificação como Zona Sensível, apresentando valores 
de Lden e Ln inferiores a 55 dB(A) e 45 dB(A), respetivamente. 

Salienta-se que os municípios de Peso da Régua, Tabuaço, Torre de Moncorvo e Vila Real já têm carta de 
zonamento acústico aprovada e que, para os restantes municípios, se consideraram os limites para 
recetores sensíveis localizados em áreas ainda não classificadas de Lden≤ 63 dB(A) e Ln≤53 dB(A), 
situação que, conforme se pode constatar pela afirmação anterior, é largamente verificada. Tendo em 
atenção os municípios com classificação acústica, o recetor K-L1, está inserido numa zona mista e os 
recetores L - L5 e L - L6 são equiparados a zonas sensíveis. 
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Quadro 11 – Resumo da caraterização da situação de referência. 

Solução/Trecho 
 

Local Medição Ld Le Ln Lden Principal fonte sonora N.º Recetores 

Trecho A        0 

Trecho B        0 

Trecho C L1 Km 1+915 54,0 47,0 29,0 52,0 
Tráfego rodoviário 

Atividades Humanas 
Naturais 

2 

Trecho D L1 Km 5+845 32,0 27,0 28,0 35,0 Naturais 
Tráfego rodoviário distante Aglomerado 

Trecho E        0 

Trecho F        0 

Trechos 
GI e GM L3 Km 3+615 (GI) 

Km 4+065 (GM) 36,0 37,0 30,0 39,0 
Tráfego rodoviário distante 

Naturais 
(presença de uma linha 220 kV) 

1 
1 

Trecho H 
L1 Km 2+290 38,0 26,0 27,0 37,0 Naturais 

Tráfego rodoviário distante 
7 

Proximidade ao 
limite de S J 
Pesqueira L2 Km 3+085 32,0 28,0 26,0 35,0 Naturais 

Trecho I        0 

Trecho J L1 Km 4+370 51,0 27,0 25,0 48,0 
Naturais 

Tráfego rodoviário 
Máquina agrícola 

3 
Proximidade ao 

limite de 
Castanheiro 

Trecho K L1 Km 19+920 39,0 38,0 36,0 43,0 Naturais 

1 
Proximidade ao 

limite de Cabanas de 
Cima 

Trecho L 

L1 Km 0+670 43,0 38,0 29,0 42,0 Naturais 

9 
+ 

Aglomerado 
(Balteiro em L7) 

L2 Km 3+000 43,0 30,0 26,0 41,0 Tráfego rodoviário distante 
Naturais 

L3 Km 7+240 39,0 31,0 34,0 41,0 Tráfego rodoviário distante 
Naturais 

L4 Km 21+100 40,0 31,0 32,0 41,0 Naturais 

L5 Km 24+315 43,0 43,0 42,0 49,0 
Naturais 

Atividades humanas 
Tráfego rodoviário escasso 

L6 Km 28+095 40,0 25,0 28,0 39,0 
Naturais 

Tráfego rodoviário distante 

L7 Km 33+200 47,0 35,0 32,0 46,0 
Tráfego rodoviário local 

Atividades humanas 
L8 Km 37+000 38,0 38,0 36,0 43,0 Naturais 

L9 Km 39+870 32,0 27,0 28,0 35,0 

Ruído emitido pelos postes REN 
Naturais 

Tráfego rodoviário reduzido 
(presença de linhas de 400 e 220 

kV) 
Trecho M        0 

 

Chama-se, desde já, a atenção para a necessidade de realizar nova campanha de medições, mais 

exaustiva, na fase subsequente deste projeto quando se passar à fase de elaboração do RECAPE e do 
Projeto de Execução e já estiver definido o traçado da linha. 
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B. Evolução previsível da área na ausência do projeto 

No que diz respeito ao Ambiente Sonoro o EIA refere que “Na ausência do projeto e atendendo aos 
valores dos níveis sonoros registados, às fontes sonoras identificadas e ao tipo de ocupação dos solos, 
não se prevê uma alteração significativa do ambiente sonoro local, por não serem expectáveis 
significativas transformações nos parâmetros que determinam a envolvente acústica das zonas 
atravessadas pela linha”, afirmação com a qual se concorda. 

 

C. Identificação e avaliação de impactes 

De acordo com o mencionado no EIA, 

“a identificação, previsão e avaliação de impactes constitui uma das fases da AIA, consubstanciada na 
elaboração do EIA, mas que se deve basear nos resultados da definição do âmbito: 

 A identificação de impactes consiste no estabelecimento de relações causa-efeito - relevantes 
entre ações ou atividades do projeto e componentes do ambiente biofísico, social e cultural 
que possam ser alteradas por essa ação ou atividade; 

 A previsão dos impactes identificados consiste na sua descrição (incluindo, sempre que 
relevante, localização, recurso, valores ou recetores afetados, dimensão ou magnitude da 
alteração previsível) e na sua caracterização através de um conjunto de critérios; a previsão 
pode ser quantitativa ou apenas qualitativa; 

 A avaliação de impactes é a classificação, com base numa escala pré-definida, da importância 
(ou do significado) dos impactes. 

A identificação e a previsão de impactes contribuem para a definição das medidas de mitigação, 
incluindo medidas de valorização e da monitorização. 
(…) 
Os resultados da avaliação de impactes serão utilizados na avaliação de alternativas.” 

Em relação a este fator ambiental, a avaliação de impactes foi realizada apenas para a fase de 
exploração, sendo apresentadas estimativas de alterações no ruído ambiente devidas à exploração da 
linha em análise. Dada a fase do estudo, algumas das estimativas são bastante genéricas, mas atendendo 
ao tipo de território em presença ao longo dos corredores em apreciação não se considera que tal seja 
um fator impeditivo de apreciação. 

O enquadramento legal a que este projeto estará sujeito é o RGR2007, aprovado pelo Decreto-Lei 
n.º 9/2007, de 17 de janeiro (retificado pela Declaração de Retificação n.º 18/2007, de 16 de março, e 
alterado pelo Decreto-Lei n.º 278/2007, de 1 de agosto). Sendo o funcionamento de uma linha de alta 
tensão, de uma subestação e de um posto de corte uma atividade permanente e ruidosa, está sujeita ao 
indicado no Artigo 13.º do RGR2007: 

 Ao cumprimento dos valores limite fixados no Artigo 11.º (critério de exposição máxima); 
 Ao cumprimento do critério de incomodidade, considerado como a diferença entre o valor do 

indicador LAeq do ruído ambiente determinado durante a ocorrência do ruído particular da 
atividade ou atividades em avaliação e o valor do indicador LAeq do ruído residual, diferença que 
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não pode exceder 5 dB(A) no período diurno, 4 dB(A) no período do entardecer e 3 dB(A) no 
período noturno, nos termos do Anexo I  do RGR.  

O cumprimento do critério de incomodidade não se aplica, em qualquer dos períodos de referência, para 
um valor do indicador LAeq do ruído ambiente no exterior igual ou inferior a 45 dB(A), considerando o 
estabelecido no n.º 1 e 4 do Anexo I do RGR. 

Referindo agora o conteúdo do Artigo 11.º - valores-limite de exposição: 

 As zonas mistas não devem ficar expostas a ruído ambiente exterior superior a 65 dB(A), 
expresso pelo indicador Lden e superior a 55 dB(A), expresso pelo indicador Ln; 

 As zonas sensíveis não devem estar expostas a ruído ambiente exterior superior a 55 dB(A), 
expresso pelo indicador Lden  e superior a 45 dB(A), expresso pelo indicador Ln; 

 Não havendo, ainda, classificação municipal das zonas sensíveis e mistas, deverão aplicar-se aos 
recetores sensíveis identificados os limites de Lden de 63 dB(A) e de Ln de 53 dB(A), conforme o 
n.º 2 deste mesmo Artigo 11.º. 

 

C.1. Fase de construção 

Em relação às operações de construção não é apresentada qualquer avaliação para este fator ambiental, 
remetendo-se para RECAPE a sua avaliação, apesar de já em sede de apreciação da PDA ter sido referido 
pela CA que era possível essa avaliação em termos previsionais e qualitativos. 

No entanto, ao procurar colmatar esta falha, constatou-se que apenas no fator ambiental Sócio-economia 
se referia o seguinte: 

“Perturbação da qualidade de vida das populações 

Este impacte será verificado igualmente nas diversas fases em que se pode desdobrar a análise 
deste projeto, iniciando-se com a definição do traçado e locais dos apoios da linha, implicando uma 
alteração potencial do valor das propriedades abrangidas e a criação de reações desfavoráveis à 
escala local às opções que vierem a ser tomadas, continuando na fase de obra, pelas operações de 
construção, nomeadamente o movimento de veículos e equipamentos pesados e os incómodos 
causados pelas operações de colocação dos apoios e cabos, potencialmente ampliado pela 
localização de estaleiros e pela rede de acessos à frente de obra, e prolonga-se na fase de 
exploração, em que a presença da linha constituirá uma fator de perturbação visual, de 
desvalorização local e de aumento da sensação de risco e de intrusão por parte dos residentes e 
visitantes ocasionais.” 

Considera-se que esta situação deverá ser devidamente avaliada, em sede de RECAPE, para o traçado de 
linha efetivamente adotado, assim como para os métodos e equipamento de construção e percursos de 

obra previstos e ainda para as potenciais localizações do(s) estaleiro(s). 
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C.2. Fase de exploração 

Quanto à fase de exploração, é referida no EIA a emissão sonora proveniente da LMAT. A avaliação 
inicialmente apresentada no EIA teve de ser reformulada, tendo em atenção a alteração de algumas 
distâncias a que se localizavam os recetores de referência. 

Para a determinação da alteração de ruído ambiente resultante da construção desta LMAT, as previsões 
de ruído foram efetuadas com o modelo de emissão REN/ACC, desenvolvido pela Acusticontrol para a 
REN. 

Este modelo de emissão calcula, para um determinado ponto recetor e, de acordo com os valores do 
campo elétrico E à superfície de cada condutor ou fase, o diâmetro deste e a geometria da LMAT, duas 
componentes: (i) em condição favorável, o nível LAeq da linha MAT (LF), e (ii) em condição desfavorável 

ou homogénea, o valor do nível LAeq da linha MAT (LH). Pesando as contribuições dos níveis calculados 
para cada uma das situações segundo a probabilidade de ocorrência de precipitação (situação favorável à 
ocorrência de ruído), obtém-se o nível sonoro contínuo equivalente de longo termo, LAeq,LT, para o período 
de um ano. Foi considerado um valor de p=0.1 (probabilidade de ocorrência de condições favoráveis à 
ocorrência do efeito de coroa), correspondente à zona de Trás-os-Montes, uma altura do recetor variável 
entre 1.5 e 4.5 m e uma distância à linha variável consoante o recetor. 

O resultado dessas simulações adicionado ao ruído preexistente está patente no Quadro 12, assim como 
o diferencial entre as duas situações. Cromaticamente, aproveitou-se ainda para representar a avaliação 
de impactes no ambiente sonoro, segundo os critérios da APA e abaixo descritos. 

 

Quadro 12 - Resumo dos resultados das simulações da avaliação ao ambiente sonoro. 
[Fonte: Aditamento ao EIA] 

Solução Local 

Ruído residual 
(Sit. Atual) 

[dB(A)] 

Ruído Particular 
[dB(A)] 

Ruído ambiente 
total 

[dB(A)] 

Diferencial 
(∆) 

[dB(A)] 

  ≤ 53 ≤ 63 ≤ 5 ≤ 4 ≤ 3 

Ld Le Ln Lden Ld Le Ln Lden Ld Le Ln Lden Ld Le Ln 

1 C -L1 (km 1+915) 54 47 29 52 31.9 31.9 31.9 38.2 54 47.1 33.7 52.2 0 0.1 4.7 

1, 2SI, 2SM, 
2NI, 2NM D -L1 (km 5+845) 32 27 28 35 26.6 26.6 26.6 33 33.1 29.8 30.4 37.1 1.1 2.8 2.4 

2SI, 2SM, 2NI, 
2NM H -L1 (km 2+540) 38 26 27 37.2 37.9 37.9 37.9 44.2 40.9 38.1 38.2 44.9 2.9 12.1 11.2 

2SI, 2SM, 2NI, 
2NM H -L2 (km 3+085) 32 28 26 33.9 33.9 33.9 33.9 40.2 36 34.9 34.5 41.1 4 6.9 8.5 

2SI, 2NI GI -L3 (km 3+615 
Trecho GI) 36 37 30 38.7 21.5 21.5 21.5 27.8 36.2 37.1 30.6 39.1 0.2 0.1 0.6 

2SM, 2NM GM -L3 (km 4+065 
Trecho GM) 36 37 30 38.7 25.9 25.9 25.9 32.2 36.4 37.3 31.4 39.6 0.4 0.3 1.4 

2NI, 2NM, 3N J – L1 (km 4+370) 51 27 25 48.4 28.1 28.1 28.1 34.4 51 30.6 29.9 48.6 0 3.6 4.9 

3S, 3N K -L1 (km 19+920) 39 38 36 43 29.3 29.3 29.3 35.6 39.4 38.5 36.8 43.7 0.4 0.5 0.8 

4 L -L1 (km 0+670) 43 38 29 42 28.3 28.3 28.3 34.6 43.1 38.4 31.7 42.7 0.1 0.4 2.7 

4 L -L2 (km 3+000) 43 30 26 41 28.9 28.9 28.9 35.3 43.2 32.5 30.7 42 0.2 2.5 4.7 

4 L – L3 (km 7+240) 39 31 34 41.2 29.9 29.9 29.9 36.2 39.5 33.5 35.4 42.4 0.5 2.5 1.4 

4 L – L4 (km 21+100) 40 31 32 40.5 32.1 32.1 32.1 38.4 40.7 34.6 35.1 42.6 0.7 3.6 3.1 
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Solução Local 

Ruído residual 
(Sit. Atual) 

[dB(A)] 

Ruído Particular 
[dB(A)] 

Ruído ambiente 
total 

[dB(A)] 

Diferencial 
(∆) 

[dB(A)] 

  ≤ 53 ≤ 63 ≤ 5 ≤ 4 ≤ 3 

Ld Le Ln Lden Ld Le Ln Lden Ld Le Ln Lden Ld Le Ln 

4 L – L5 (km 24+315) 43 43 42 48.5 39 39 39 45.3 44.5 44.5 43.8 50.3 1.5 1.5 1.8 

4 L – L6 (km 28+095) 40 25 28 38.8 37.5 37.5 37.5 43.8 41.9 37.7 38 45 1.9 12.7 10 

4 L – L7 (km 33+200) 47 35 32 45.3 32.1 32.1 32.1 38.4 47.1 36.8 35.1 46.1 0.1 1.8 3.1 

4 L – L8 (km 37+000) 38 38 36 42.8 30.9 30.9 30.9 37.2 38.8 38.8 37.2 43.9 0.8 0.8 1.2 

4 L – L9 (km 39+870) 32 27 28 35 36.8 36.8 36.8 43.1 38 37.2 37.3 43.7 6 10.2 9.3 

 ΔL ≤ 3 a 5 dB(A) Impactes com magnitude negligenciável        
 ΔL ≤ 5 a 10 dB(A) Impactes de magnitude reduzida        
 ΔL ≤ 10 a 15 dB(A) Impactes de magnitude moderada        
 ΔL ≥ 15 dB(A) Impactes de magnitude elevada        

 

Atentando nos valores das medições realizadas e nas estimativas do nível de ruído ambiente futuro, 
constata-se que na envolvente da Linha de Ligação à Rede Nacional de Transporte do AHFT se 
continuarão a cumprir os valores limite legalmente estabelecidos para zonas sensíveis, ou seja, os valores 
para os indicadores de ruído ambiente Lden e Ln, são inferiores respetivamente a 55 dB(A) e 45 dB(A) 
após implantação da linha, os mais restritivos que podem existir. 

Quanto ao Critério de Incomodidade e uma vez que só é aplicável para situações em que o ruído 
ambiente é superior a 45 dB(A), este só terá aplicação nos períodos diurno e entardecer no recetor C-L1 
(Solução 1) e na vigência do período diurno nos recetores J-L1 (Soluções 2NI, 2NM e 3N) e L-L7 (Solução 
4). Nestes locais praticamente não se verifica qualquer alteração dos níveis de ruído ambiente, 
constatando-se que os limites de 5 dB(A) no período diurno, 4 dB(A) no período do entardecer e 3 dB(A) 
no período noturno, são plenamente satisfeitos. 

 

C.3. Síntese de avaliação dos impactes no Ambiente Sonoro 

De acordo com um estudo elaborado para a APA pelo CAPS-IST2 foram definidos para a análise de 
impactes quatro graus de magnitude no que respeita aos acréscimos de ruído (ΔL) que se indicam 
seguidamente: 

 3 ≤ ΔL < 5 dB(A) – correspondem a impactes com magnitude negligenciável; 
 5 ≤ ΔL < 10 dB(A) – correspondem a impactes de magnitude reduzida; 
 10 ≤ ΔL < 15 dB(A) – correspondem a impactes de magnitude moderada; 
 ΔL ≥ 15 dB – correspondem a impactes de magnitude elevada. 

Como se pode observar no Quadro 12 -  os diferenciais de ruído mostram que na generalidade dos locais 

os impactes no ambiente sonoro são de magnitude negligenciável, com as seguintes exceções: 

  

                                                           
2 J.L. Bento Coelho e A.J. Ferreira, 2009, Critérios para análise de relações exposição-impacte do ruído de infraestruturas de 
transporte, Centro de Análise e Processamento de Sinais do Instituto Superior Técnico, consultável em 
http://www.apambiente.pt/_zdata/DAR/Ruido/NotasTecnicas_EstudosReferencia/Criterios_analise_relacoes_exposicao_impacte_ 
ruido_infra_estruturas_transporte.pdf 
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 Local H-L2 (Soluções 2SI, 2SM, 2NI e 2NM), impactes de magnitude reduzida; 
 Local H-L1 (Soluções 2SI, 2SM, 2NI e 2NM), impactes de magnitude moderada; 
 Locais L-L6 e L-L9 (Solução 4), impactes de magnitude moderada. 

No EIA é salientado que a ordem de grandeza dos níveis sonoros previstos com a implantação do projeto, 
nas situações onde se verifica um maior diferencial dos níveis do ruído, é relativamente reduzida, não 
ultrapassando os 38 dB(A). 

No entanto, considera-se que esta situação que deverá ser reavaliada na fase subsequente deste projeto, 
para o corredor selecionado para a LMAT e atendendo ao traçado definido no Projeto de Execução. 

Salienta-se ainda a necessidade de quantificar a contribuição dos impactes cumulativos, no ambiente 
sonoro, devidos à sobreposição de linhas (não quantificáveis com a mera realização de campanhas de 

medição de ruído ambiente), assim como de outras fontes sonoras relevantes, sempre que a linha em 
estudo se encontre na sua área de influência sonora, situação que deverá ser colmatada em sede de 
RECAPE. 

 

D. Medidas de minimização 

Tendo o EIA previsto apenas medidas de minimização para a fase de exploração, foi somente proposta 
uma medida relativa à afetação de recetores sensíveis devido ao ruído gerado pela LMAT na fase de 
exploração s: 

“MM.AS.01. Na fase de Projeto de Execução, o estabelecimento final do traçado final da Ligação à 
RNT(E), a 400 kV, do AHFT, designadamente a escolha dos locais para colocação dos apoios deverá 
ser garantido um afastamento tão grande quanto possível (dentro dos corredores definidos) em 
relação a recetores sensíveis ao ruído, para evitar impactes sobre o ambiente sonoro na sua 
envolvente. Recomenda-se que a linha não se aproxime menos de 100m das construções com usos 
de habitação, não devendo em circunstância alguma ficar a menos de 50m de afastamento de casas 
de habitação.” 

Concorda-se com esta medida, a qual se reforça na medida em que se considera que a linha não poderá 
ficar a menos de 50 m de qualquer recetor sensível identificado, independentemente de ser habitação ou 
um recetor sensível de outra natureza. Em particular, no caso das habitações, recomenda-se fortemente 
um afastamento de 100 m. 

Não são propostas medidas para a fase de construção, situação que deverá ser colmatada em sede de 
RECAPE. 

 

D. Análise de alternativas 

Este capítulo do EIA foi objeto de reformulação em relação ao documento originalmente apresentado, 
tendo ocorrido alterações em relação à ponderação – na qual deixou de ser considerada a existência de 
impactes muito significativos, feita a correção do Quadro 8.1.1 em consonância com essa alteração 
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(resultou numa alteração dos “pesos”) e a adoção de uma metodologia de análise multicritério, cuja 
aplicação fosse mais explícita em cada um dos fatores ambientais analisados. 

Assim, no Capítulo 3 do Aditamento ao EIA é apresentada uma nova comparação das diferentes 
alternativas, segundo uma análise multicritério, cuja ponderação é função do significado (ou importância) 
que lhe é atribuído, de acordo com a seguinte escala: 

 Peso 0 - Impactes considerados nulos ou irrelevantes (coeficiente de ponderação = 0%); 
 Peso 1 - Impactes pouco significativos (coeficiente de ponderação = 3.70%); 
 Peso 2 - Impactes significativos (coeficiente de ponderação = 7.41%). 

As soluções alternativas são avaliadas numa escala de um (1) e dez (10), para cada impacte, 
correspondendo o valor 10 à solução menos desfavorável e 1 à mais desfavorável, tomando as restantes 

alternativa valores intermédios proporcionais. 

No caso particular do Ambiente Sonoro e tendo em atenção o mencionado na Avaliação de Impactes, os 
valores limite de exposição e o critério de incomodidade, à luz do atual RGR2007, são cumpridos. No 
entanto, adotando o critério de magnitude estabelecido, tendo como referência o incremento do nível 
sonoro em relação à situação inicial, constata-se que existem algumas ocorrências de impactes de 
magnitude negligenciável (3≤ ∆ <5), reduzida (5≤ ∆ <10) e moderada (10≤ ∆ <15). 

Para seleção da “melhor alternativa” o EIA considerou a “extensão (número de zonas e/ou locais 
potencialmente afetadas) e proximidade dos usos do solo com sensibilidade ao ruído”. Dentro desse 
contexto, foi possível identificar os trechos que incluem maior número de recetores sensíveis na sua 
envolvente, assim como as atividades que mais poderiam ser afetadas por esse facto. Dado que nalguns 
casos se prevê a possibilidade de desmontar as linhas de 220 kV existentes (Valeira-Mogadouro e Valeira-
Armamar) para posterior conjugação com a nova linha de 400 kV, existe o potencial para “beneficiar” 
alguns recetores que estão mais próximos das atuais linhas. 

De acordo com a metodologia adotada no EIA, que se considera de aceitar, as diferentes alternativas 
foram comparadas através de um índice construído a partir do somatório dos recetores sensíveis, 
contabilizando os aglomerados como um conjunto de 3 recetores e no qual se subtraem os recetores 
beneficiados, quando tal é oportuno. Os valores parciais e o resultado deste índice estão espelhados no 
Quadro 13. 

 

Quadro 13 - Avaliação comparada das diversas soluções alternativas, alterada em função do número de 
recetores por aglomerado. [Fonte: Aditamento ao EIA] 

Impacte: 8. Aumento dos níveis de ruído 
Soluções alternativas 

1 2SI 2SM 2NI 2NM 3S 3N 4 

N.º de recetores beneficiados devido à desmontagem de linha 
existente (aglomerado = 3)   1  1    
N.º de recetores na proximidade das soluções alternativas 3 8 10 11 12 1 3 10 
N.º de recetores em aglomerado (= 3) 1 1  1 1 1 2 1 
Índice do n.º de recetores 6 11 7 14 12 4 9 13 

Avaliação comparada 8 4 7 1 3 10 6 2 
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Concluindo, da avaliação anteriormente apresentada e em relação ao Ambiente Sonoro, as soluções 
menos desfavoráveis seriam: 

 

Solução 3S: trechos A+B+E+F+K+M que faz a ligação ao posto de corte Pocinho/Torre de 
Moncorvo 

 
 
 
Solução 1: trechos A+B+C+D que possibilita a ligação à subestação de Armamar 
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Solução 2SM: que se afasta da zona de Foz Tua e se aproxima da Valeira e de São João da 
Pesqueira, possibilitando a ligação à subestação de Armamar e permitindo a substituição dos postes da 
linha de 220 kV existentes por novos postes 400/220 kV que se irão afastar das habitações de 
Carrapatosa 

 
 

Atendendo ao facto de se desenvolver numa zona maioritariamente florestal, considera-se que a Solução 
3S constituiria, sem dúvida, a melhor solução em termos de Ambiente Sonoro. No entanto, se se 
pretender ligar à subestação de Armamar, tanto a Solução 1 como a Solução 2SM poderiam satisfazer o 
pretendido, se bem que esta última se aproxime do limite da área urbana de São João da Pesqueira. 

Posteriormente e de acordo com a informação resumida no Quadro 14 pode-se constatar que, tanto a 
Solução 1 como a Solução 3S são as que reúnem maior número de pontuações máximas (a Solução 1 
atinge esse valor 6 vezes e a Solução 3S consegue-o por 7 vezes), de entre os 22 impactes reportados e 

considerados mais relevantes. Neste quadro também se apresenta o coeficiente de ponderação 
associado, bem como a classificação resultante da aplicação da metodologia de avaliação definida para 
este EIA, no seu Aditamento. 

Em termos absolutos, da análise do Quadro 14 resulta que a Solução 1 com 7.3 (em 10) valores é a 
melhor classificada e, como tal, a alternativa menos desfavorável. 

Por oposição, a solução que teve pior pontuação foi a Solução 2NI, com 3.9 (em 10) valores que, apesar 
de seguir um corredor próximo do corredor da Solução 2SM, tem a agravante de criar um novo corredor 
de linhas, já que se mantém o corredor da atual linha de 220 kV e quase que cria um “cerco” à povoação 
de Carrapatosa, além de manter os pontos negativos das outras variações da Solução 2. 
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Quadro 14 – Quadro resumo da análise de alternativas. 
[Fonte: Aditamento ao EIA] 

Impactes Coeficiente de 
ponderação 

Soluções Alternativas 

1 2SI 2SM 2NI 2NM 3S 3N 4 

1. Afetação de valores geológicos 3.7 1 1 1 1 1 10 10 1 
2. Afetação de recursos geológicos 0         
3. Alteração da topografia local 3.7 10 10 10 10 10 1 1 10 
4. Riscos geológicos 3.7 10 7 7 4 4 4 1 9 
5. Destruição do solo 3.7 10 8 8 8 8 1 1 6 
6. Alteração da drenagem 0         
7. Aumento da concentração de poeiras 0         8. Aumento dos níveis de ruído 3.7 8 4 7 1 3 10 6 2 
9. Destruição ou afetação da vegetação 3.7 10 4 5 1 2 8 4 6 
10. Destruição ou afetação de habitats 3.7 8 3 2 2 1 10 9 8 
11. Destruição ou afetação da fauna 3.7 10 7 7 3 3 4 1 10 
12. Colisão de aves e morcegos 7.41 8 5 6 2 3 4 1 10 
13. Efeito de exclusão na fauna 3.7 10 10 10 10 10 1 1 10 
14. Afetação da conectividade ecológica 3.7 1 1 1 1 1 6 6 10 
15. Afetação de figuras legais de ordenamento do 
território e condicionamento futuro do ordenamento do 
território 

7.41 8 5 10 2 8 3 1 3 

16. Afetação de usos do solo 7.41 9 7 7 7 7 9 10 1 
17. Criação de emprego 3.7 1 4 6 5 7 9 10 8 
18. Afetação de atividades económicas 7.41 8 7 7 6 6 10 10 1 
19. Afetação da qualidade de vida das populações 7.41 8 9 8 8 7 10 9 1 
20. Afetação da estrutura biofísica e Intrusão visual 7.41 8 2 10 1 7 9 8 3 
21. Destruição ou afetação de elementos patrimoniais 7.41 6 4 4 1 2 10 8 1 
22. Afetação de atributos que conferem VUE ao ADV 7.41 4 3 7 3 7 10 10 1 

TOTAL 100.00 * 7.3 5.3 6.7 3.9 5.3 7.2 6.1 4.5 

* O somatório dos coeficientes de ponderação normalizados dos vários impactes não totaliza exatamente 100 devido aos 

arredondamentos. 

 

O EIA considerou útil a introdução da componente económica na avaliação das alternativas que deixa, 
assim, de ser apenas uma avaliação ambiental das mesmas. 

Nesse contexto foram consideradas as estimativas de custo apresentadas no Capítulo 3 do EIA para as 
quais foi adotada uma contribuição de 25% na decisão final, reservando 75% para a componente 
ambiental, embora não seja apresentada qualquer justificação para tal percentagem. 

Da mesma forma que para os diversos fatores ambientais, também para este fator foi considerada a 
pontuação máxima de 10 para a solução menos dispendiosa e a pontuação de 1 para a mais dispendiosa. 

Os resultados da aplicação dessa metodologia, juntamente com a conclusão da avaliação ambiental são 
apresentados no Quadro 15. 
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Quadro 15 – Resumo da análise “económica-ambiental”. [Fonte: Aditamento ao EIA] 

 Soluções alternativas 

 1 2SI 2SM 2NI 2NM 3S 3N 4 

Avaliação ambiental (escala de 1 a 10) 7.3 5.3 6.7 3.9 5.3 7.2 6.1 4.5 
Custo (Estimado) (M€) 8.8 10.8 12.5 11.5 13.2 14.8 15.4 14.0 
Custo normalizado* (escala de 1 a 10) 10.0 7.3 5.0 6.3 4.0 1.8 1.0 2.9 
Avaliação técnico-económica 8.0 5.8 6.3 4.5 5.0 5.9 4.8 4.1 
* Custo normalizado: atribui-se o valor 10 à alternativa com custo mais baixo e 1 à alternativa com custo mais elevado, sendo os 

valores intermédios calculados proporcionalmente. 

 

A introdução da avaliação económica acentua a preponderância da Solução 1 sobre todas as outras e 
inverte a que se encontra na segunda posição que passa a ser a Solução 2SM, em vez da Solução 3S. 

 

E. Programas de monitorização 

Não é proposto um Plano de Monitorização do Ambiente Sonoro, sendo até mencionado que tal não se 
justifica na fase de construção, atendendo à limitação temporal e espacial das atividades de construção, 
ao não esperado incremento de tráfego e a um esperado afastamento dos apoios dos recetores sensíveis. 

Não se concorda com tal afirmação, especialmente na situação particular em que se localizará esta linha 
no ADV que é uma área com topografia muito difícil e características de construções preexistentes que 
poderão implicar o recurso a processos construtivos que sejam mais morosos, ruidosos ou que envolvam 
a deslocação de mais meios de transporte e equipamentos de construção. Assim, em fase de RECAPE, 
deverá ser proposto um programa de monitorização do Ambiente Sonoro durante a fase de construção 
para o traçado da linha que efetivamente venha a ser adotado, tendo em atenção a localização dos 

apoios, os percursos de obra a selecionar e a futura localização do(s) estaleiro(s). 

 

F. Conclusão e recomendações para fases posteriores (RECAPE) 

Tendo em atenção o exposto anteriormente considera-se que, do ponto de vista do Ambiente Sonoro, 
exclusivamente, a melhor solução seria a Solução 3S. 

Conjugando com os outros fatores ambientais e atentando na análise multicritério apresentada existe 
equivalência da Solução 1 e da Solução 3S. 

É ainda necessário reavaliar o impacte sonoro na fase de RECAPE, que deverá incluir não só uma 
campanha de medição complementar para caracterização da situação atual na envolvente mais próxima 
da linha entretanto definida, bem como a reapreciação de impactes para análise da necessidade de 

eventuais medidas de minimização e futuro plano de monitorização (em fase de construção e/ou 
exploração). 

Deverão ser atendidos os comentários apresentados ao longo da presente apreciação. 
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6.11. PAISAGEM 

A. Caracterização da situação de referência 

Dada a elevada sensibilidade da área de implantação do projeto em análise (que inclui parte de um sítio 
classificado pela UNESCO como Património Mundial, na categoria de Paisagem Cultural e, dentro desta 
categoria, na tipologia de Paisagem Cultural Evolutiva e Viva) optou-se por definir uma área de análise 
para o fator Paisagem maior do que habitual. Assim, estendeu-se a análise para além da habitual 
envolvente de 3 km, considerando adicionalmente os locais a partir dos quais as alternativas em análise 
podem ser observadas, até um máximo de 5 km. 

 

A.1. 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 maioritariamente no grupo de unidades de paisagem 
'Douro' e, em menor extensão, nos grupos 'Trás-os-Montes' e 'Beira Alta'. 

No que respeita ao relevo, esta apresenta uma variação altimétrica acentuada, desenvolvendo-se entre os 
escalões hipsométricos 0-100 m e 900-1000 m. As linhas de água são encaixadas, de vertentes 
declivosas, destacando-se, por constituir exceção, o vale aberto e amplo da ribeira da Vilariça. Tal como 
os vales, as linhas de cumeada são no geral fisiograficamente bem marcadas, intersetando as distintas 
soluções em análise em diversos pontos. 

Dentro dos grupos referidos, de acordo com a bibliografia citada, definem-se sete unidades de paisagem, 

duas das quais divididas em subunidades de paisagem. Estas caracterizam-se da seguinte forma: 

 Unidade 34 – Douro Vinhateiro 
Esta unidade abrange a maior parte dos corredores em análise. 
Esta é uma unidade de muito elevado valor paisagístico O seu carácter é marcado pelo substrato 
xistoso e pelo relevo acidentado, sendo estruturada pelo vale do Douro. A sua característica mais 
marcante, no entanto, surge na forma de ocupação deste território pelo homem: toda a paisagem 
foi esculpida em socalcos, como forma de possibilitar a agricultura nas encostas de elevado 
declive, o que, à partida, seria um impedimento ao uso agrícola. Resulta uma paisagem 
impressionante e grandiosa, resultado de um esforço secular que a dotou de um elevadíssimo 
valor cultural, socioeconómico e estético que mereceu, pela UNESCO, a atribuição de estatuto de 
Património da Humanidade. 
Embora a vinha seja o uso dominante do solo, destaca-se ainda a presença de oliveiras, em 

alinhamentos ou em parcelas autónomas, cujo verde glauco constante se destaca na variação 
sazonal cromática da vinha; assim como a presença de ciprestes, isolados ou em alinhamento ao 
longo de caminhos. 
É ainda significativa a presença de valores naturais: galerias ripícolas ao longo dos cursos de 
água, manchas arbóreo-arbustivas naturais que cobrem os mortórios - onde a vinha foi 
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erradicada pela filoxera - e zonas de maior pedregosidade, onde a rocha aflora à superfície. 
Destacam-se o Cachão da Valeira e o promontório onde se localiza o miradouro de São Salvador 
do Mundo. 
As áreas sociais estão presentes sobretudo na forma de núcleos construídos associados a grandes 
quintas dispersas pela paisagem vinhateira; os aglomerados urbanos localizam-se 
maioritariamente nas zonas planálticas que se desenvolvem a norte e a sul do rio Douro, 
constituindo-se como exceção a povoação do Pinhão, que se desenvolve junto à foz do rio que 
lhe dá o nome e o lugar de Foz Tua. 
A paisagem é observável a partir de verdadeiros miradouros naturais que se posicionam no alto 
de colinas e tergos, frequentemente pontuados por pequenas capelas e ermidas. Merecem 
referência especial, na área dos corredores e sua envolvente próxima, São Leonardo da Galafura, 

São Domingos (Armamar), Nossa Senhora das Neves, Nossa Senhora de Lourdes e São Salvador 
do Mundo. 
Na área em estudo é possível diferenciar, à escala de análise, uma área de características 
distintas, designada como subunidade 34A - “Planalto de Favaios e Alijó”. Trata-se de uma zona 
onde o relevo aplanado e os solos mais ricos determinam um mosaico cultural rico e diversificado, 
mas onde a vinha volta a assumir um grande peso na economia e na paisagem da zona. 

 Unidade 18 - Serras da Falperra e Padrela 
A porção de território desta unidade que se inclui na área de estudo, de acordo com o EIA, 
apresenta características específicas que permitem a sua diferenciação como subunidade, 
designada por ‘Planalto de Sabrosa e Paradela de Guiães’. Trata-se de uma área de relevo mais 
suave, onde começa a notar-se o domínio de um mosaico de povoamentos florestais com 
manchas agrícolas de policultura na envolvente dos aglomerados populacionais. É intercetada 
apenas pela Solução 4. 

 Unidade 39 – Planalto de Penedono 
A área em análise abrange apenas o limite norte desta grande unidade. Apresenta um relevo 
ondulado suave e uma ocupação do solo onde alternam pastos nas áreas mais baixas e 
aplanadas, e um mosaico de matas e matos nas encostas mais declivosas e nas zonas mais altas. 
Na área em análise, apenas a zona de Chavães apresenta características planálticas, sendo toda a 
restante área cortada pelo forte encaixe dos vales dos rios Távora e Tedo, cujas encostas são 
ocupadas por áreas de matos intercaladas com superfícies rochosas e, pontualmente, pequenas 
manchas florestais sem expressão significativa. 
As características topográficas e de uso do solo da unidade conferem a esta área uma grande 
abertura visual. Constituem intrusões visuais com algum significado um parque eólico e uma linha 
de alta tensão, assim como uma pedreira de grandes dimensões. As Soluções 2SI, 2SM e 3S 
intersectam esta unidade de paisagem. 

 Unidade 27 – Baixo Tua e Ansiães 

Dentro desta unidade é possível diferenciar dois tipos de relevo: os vales profundos e as 
respetivas vertentes com declives muito acentuados; e o planalto na envolvente de Carrazeda de 
Ansiães. O vale do Tua, que na área em estudo vai de S. Mamede de Ribatua a Foz Tua, 
apresenta um encaixe muito acentuado e encontra-se maioritariamente revestido por matos, 
tendo as vinhas uma expressão muito pontual. Contudo, o troço da margem direita entre a futura 
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Central do AHFT e a foz do rio volta a evidenciar carácter humanizado, com armação do terreno 
em socalcos, ocupados essencialmente por olival. 
Destaca-se a presença da linha férrea do Tua, infraestrutura centenária que serpenteia no terço 
inferior da encosta da margem esquerda do vale e que se integra de forma harmoniosa na 
paisagem envolvente. 
À escala desta análise, a zona planáltica referida constitui uma subunidade de paisagem que se 
designou por ‘Planalto de Carrazeda de Ansiães’. Trata-se de uma área onde o relevo ondulado 
suave e a alternância de afloramentos rochosos com manchas de solos de maior aptidão agrícola 
e pequenas albufeiras gera uma notável dicotomia entre povoamentos florestais e áreas agrícolas 
de regadio, na qual se destaca o Castelo de Ansiães 
Esta unidade de paisagem é atravessada pela maioria do corredor da Solução 3 e por parte do 

troço nascente das várias alternativas da Solução 2. 
 Unidade 35 – Alto Douro 

Apesar do seu nome, esta é uma unidade de paisagem em que a presença do rio Douro 
praticamente não é sentida. Na área em estudo, esta unidade engloba as encostas da margem 
esquerda do rio Sabor até perto de Torre de Moncorvo, caracterizando-se por um relevo dobrado, 
de declives médios superiores a 25%, e um coberto vegetal onde predominam os matos, embora 
as vinhas, os olivais e os amendoais tenham também alguma expressão. 
Em termos visuais, esta é uma paisagem relativamente fechada, com bacias visuais de pequena 
dimensão, sendo de destacar apenas algumas aberturas visuais a partir de Torre de Moncorvo, 
que se implanta numa zona de cumeada. 
Esta unidade de paisagem abrange apenas o limite nascente da Solução 3. 

 Unidade 28 - Baixo Sabor e Terras Altas de Moncorvo 
Esta unidade de paisagem corresponde essencialmente às encostas da margem direita do vale do 

rio Sabor. Nesta zona, o vale do Sabor, embora bastante encaixado, começa a abrir um pouco 
mais do que no troço para montante; o terço inferior das encostas e mais suave, aumentando a 
inclinação a medida que se sobe para as cumeadas onde, já fora da área em análise, surgem 
algumas zonas planálticas. 

Toca apenas o limite nordeste do corredor da Solução 3, não sendo intersetada pela solução. 

 Unidade 25 – Terra Quente Transmontana 
As características específicas que a porção da unidade 25 adquire dentro da área em análise 
permitem a definição de uma subunidade de paisagem. Dada a similaridade existente entre a 
baixa da Vilariça e o troço final do Sabor, considerou-se que, à escala da presente análise, estas 
duas situações definiam uma subunidade de paisagem de características relativamente 
homogéneas e que se designou por ‘Vale da Vilariça e Foz do Sabor’. 
Esta subunidade de corresponde assim a uma zona de vale plano e aberto que se espraia para 

ambas as margens da ribeira da Vilariça, linha de água afluente da margem direita do rio Sabor, e 
acompanha também as margens do vale do Sabor desde a confluência da ribeira da Vilariça até 
ao encontro com o rio Douro. A qualidade dos solos e a existência de água represada na 
barragem de Ribeiro Grande permitem um uso agrícola intensivo e diversificado, pontuado por 
algumas grandes quintas e com as poucas e pequenas povoações localizadas a meio das encostas 
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da margem direita. A grande horizontalidade do vale é cortada por uma exuberante galeria 
ripícola, que acompanha as margens da ribeira da Vilariça e do rio Sabor e que constitui um 
elemento vertical notável. 
Esta subunidade de vale é marcada por uma clara assimetria determinada pela falha geológica 
que ocorre ao longo da margem esquerda do Sabor e que funciona como um marco visual na 
paisagem, a partir do qual se obtêm excelentes vistas panorâmicas. Também um troço do IP2, 
situado na base da encosta na margem esquerda do vale, constitui um importante eixo de 
visualização do mesmo. 
A Solução 3, nas suas duas alternativas, interseta esta subunidade de paisagem. 

 

A.2 Análise visual da Paisagem 

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

 A Qualidade Visual da Paisagem apresenta duas tendências distintas: na zona nascente da 
paisagem em análise predominam zonas de qualidade visual baixa e média, destacando-se pelo, 
seu maior valor, os vales da Vilariça e do Sabor, com qualidade visual elevada; na zona poente, 
predominam as paisagens de qualidade visual elevada e média, com muitas áreas, principalmente 
no vale do Douro e dos seus principais afluentes, de qualidade visual muito elevada. 
No que se refere à extensão de cada uma das classes de qualidade visual atravessada pelo eixo 
das diferentes soluções, verifica-se o seguinte: 

 A Solução 2 é a que interseta maior extensão de áreas de baixa qualidade visual (valores 

da ordem dos 22 000 m nas soluções N e dos 19 000 m nas soluções S), definindo-se 
como a menos desfavorável; no extremo oposto, a Solução 3S interseta uma extensão de 
15 900 metros de áreas de baixa qualidade visual. 

 As áreas de média qualidade visual são também intersetadas em elevada extensão pelas 
diferentes soluções. A Solução 4 é a que interseta maior extensão (17 700 m) e a 
Solução 1 (11 200 m) a que afeta em menor extensão este tipo de áreas. 

 As áreas de elevada qualidade visual intersetadas são, na Solução 3, de 2 500 m, sendo, 
pois, a mais favorável, enquanto a Solução 4 é aquela que interseta maior extensão 
(9 000 m). Quanto às áreas de qualidade visual muito elevada intersetadas (as mais 
desfavoráveis para a implantação das linhas), apresentam no geral baixas extensões 
(menores do que 1 000 m). Destaca-se, pela maior extensão atravessada, a Solução 4, 
com 3700 m. 

 A Capacidade de Absorção é variável ao longo da área estudada, com predomínio da classe de 

baixa capacidade de absorção visual (que corresponde a cerca de 46 % da área em análise), 
existindo áreas de média capacidade de absorção visual um pouco por toda a área de análise. 
As manchas de muito elevada capacidade de absorção visual têm também alguma expressão, 
ocupando cerca de 20% da globalidade da área em estudo. 
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No que se refere a extensão de cada uma das classes de absorção visual, atravessada pelo eixo 
das diferentes soluções, verifica-se o seguinte: 

 A Solução 4 é a que interseta áreas de baixa capacidade de absorção em maior extensão 
(21 328 m) e a Solução 1 a que menos interfere com estas áreas (12 720 m), sendo por 
isso a mais favorável. As restantes soluções são intermédias e semelhantes entre si, com 
valores da ordem dos 15 000 m; 

 Relativamente às áreas de media capacidade de absorção intersetadas, a 
Solução 3S (9 800 m) é a que afeta em menor extensão este tipo de áreas e a Solução 2 
(valores na ordem dos 14 000 a 15 000 m) a que mais interseta estas zonas; 

 As áreas de elevada capacidade de absorção visual intersetadas são, em todas as 
soluções, as menos significativas, correspondendo as mais extensas às Soluções 4 e 2N 

(4 300 m, 3 700 m, respetivamente) e a menos extensa a Solução 1 (1 100 m); 
 As áreas de capacidade de absorção visual muito elevadas (as mais favoráveis para a 

implantação das linhas) são intersetadas em maior extensão pelas soluções 2N (13 500 m 
na alternativa 2NM e 12 900 m na Solução 2NI) e 3N (12 350 m); a Solução 4 interseta 
apenas 1 180 m, constituindo assim a alternativa menos favorável. 

 No que se refere à Sensibilidade Visual da área de estudo, verifica-se que esta se reparte 
igualmente por áreas de baixa, media e elevada sensibilidade visual (33%, 30% e 30%, 
respetivamente), tendo as áreas de sensibilidade visual muito elevada expressão muito pontual. 
As áreas com sensibilidade visual muito elevada ocorrem de forma mais expressiva nos vales do 
rio Douro e de alguns dos seus principais afluentes, de entre os quais se destacam os rios Pinhão, 
Torto e Távora. 
No que se refere à extensão de cada uma das classes de sensibilidade visual, atravessada pelo 
eixo das diferentes soluções, verifica-se o seguinte: 

 As Soluções 2 e 3 intersetam em maior extensão áreas de baixa sensibilidade visual 
(valores da ordem dos 17 000 m nas soluções 2N e dos 15 000 m nas soluções 2S; 16 
700 m na Solução 3N e 14 300 m na Solução 3S). Estas são também as alternativas que 
intersetam menor extensão de áreas de sensibilidade visual muito elevada (70 m na 
Solução 3, 270 m nas Soluções 2M, 670 m nas Soluções 2S), pelo que estas são 
genericamente as soluções menos desfavoráveis; 

 As Soluções 1 e 4 são as que menos intersectam áreas de baixa sensibilidade visual 
(9 000 m e 11 500 m, respetivamente); por outro lado, atravessam maiores extensões de 
sensibilidade visual muito elevada (1000 m e 3 000 m, respetivamente), definindo-se 
como as mais desfavoráveis. 

 

B. Identificação e avaliação de impactes 

A implantação de uma linha de transporte de energia induz necessariamente a ocorrência de impactes 
negativos na Paisagem. Na fase de construção, os principais impactes paisagísticos resultam dos efeitos 
negativos sobre a estrutura biofísica da paisagem das diversas ações e atividades de instalação da 
infraestrutura, aos quais está também associado um impacte cénico. No entanto, o principal impacte 
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paisagístico permanente ocorre na fase de exploração e consiste na intrusão visual decorrente da 
presença dos apoios e cabos na paisagem. 

As potenciais alterações que estes elementos provocarão na paisagem são função: da localização dos 
pontos de maior acessibilidade visual (as principais vias de comunicação, aglomerados habitacionais e 
pontos de vista panorâmicos; das características estruturais e cénicas da paisagem atravessada; e do 
grau de pormenor e nitidez com que são apreendidos visualmente os elementos intrusivos, que 
dependem da distância entre os mesmos e o observador. Consideraram-se três limiares de visualização 
usualmente considerados em bibliografia específica: menos de 500 m, intervalo no qual os elementos são 
visíveis com elevada nitidez; 500 a 2000 m, distância a que, embora todos os elementos sejam ainda 
visíveis, se começa a perder pormenor; e distâncias superiores a 2 000 m, a partir das quais a 
infraestrutura, embora visível, começa a diluir-se na paisagem, acabando por se perder a partir dos 

5 000 m. 

Os impactes previstos são os seguidamente descritos. 

 

B.1. 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: 

 Instalação de estaleiros e parques de material 
Desconhece-se ainda a sua dimensão e localização, não sendo por isso possível avaliar com rigor 
os impactes decorrentes da instalação e funcionamento destas zonas de apoio à obra. Tendo 
como princípio que em projetos deste tipo a prática usual é a de instalar os estaleiros em zonas 

próximas de áreas já infraestruturadas existentes na proximidade da linha, estima-se que o 
impacte desta ação será negativo, direto, temporário, reversível, certo, local, de magnitude 
reduzida e pouco significativo. 

 Abertura da faixa de proteção da linha 
Traduz-se essencialmente no corte de eucalipto e pinheiro-bravo numa faixa de 45 m de largura 
ao longo da linha, do qual resultará um corredor desprovido de vegetação arbórea, de grande 
contraste com o povoamento florestal que lhe fica contíguo. A extensão desta tipologia de 
ocupação do solo atravessada por cada uma das soluções, que determina magnitudes de impacte 
distintas, é a seguinte: 11 440 m (2NI e 2NM); 8 990 m (2SI e 2SM); 8 500 m (3N); 6 000 m 
(3S); 5 675 m (4); 4 775 m (1). Globalmente, prevê-se que esta ação tenha um impacte 
negativo, direto, certo, local, permanente, irreversível, de magnitude reduzida a média e 
significativo. 

 Abertura de novos acessos temporários 
Não se dispõe ainda de informação acerca da localização e extensão dos acessos a criar, 
sabendo-se, no entanto, que serão usados, sempre que possível, caminhos existentes. A abertura 
de novos acessos terá como principais efeitos a destruição da vegetação existente, a alteração do 
uso do solo e da topografia do terreno, sendo o grau desta última alteração, com criação de 
taludes de dimensão variável, dependente do declive do terreno da zona de intervenção. Prevê-se 
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que esta ação venha a ter um impacte negativo, direto, local, provável, temporário ou 
permanente (caso venha concretizar-se como uma mais-valia para as populações locais), de 
magnitude reduzida e pouco significativo. 

 Implantação dos apoios 
Esta ação implica a desmatação e nivelamento de uma área de 100 a 400 m2 por cada apoio, o 
que irá provocar a criação de áreas de solo nu e a alteração da morfologia do terreno, resultando 
impactes estruturais e cénicos negativos. A magnitude e a significância destes impactes é função 
do tipo de ocupação do solo em causa, do declive do terreno e do número de apoios necessário 
para a instalação da linha. A área de implantação prevista para as diferentes alternativas varia 
entre 1,52 ha (Solução 1) e 2,26 ha (Solução 4); a extensão do atravessamento de vinha em 
socalcos, tipologia de ocupação do solo considerada mais sensível, varia entre 1 780 m (3S) e 

8 620 m (4); a extensão de declives superiores a 25 %, onde a alteração do relevo será mais 
impactante, atravessados varia entre 3 200 m (3S) e 12 095 m (2NM). Globalmente, o impacte 
desta ação será negativo, direto, permanente, certo, local, de magnitude reduzida e significativo. 

 Implantação do Posto de Corte (aplicável apenas à Solução 3) 
A implantação desta infraestrutura implica a realização de escavações e aterros para o 
estabelecimento da plataforma para implantação das estruturas que constituem o posto de corte; 
este prevê-se para um local de relevo aplanado, pelo que se prevê que a dimensão dos taludes 
resultantes seja pouco significativa. Assim, esta ação terá um impacte negativo, direto, 
permanente, certo, local, de magnitude média a reduzida e pouco significativo. 

 Desmontagem de linhas existentes (aplicável apenas às Soluções 2SM e 2NM) 
Esta ação implica a desmontagem dos cabos de guarda e dos condutores, das cadeias de 
isoladores e acessórios e dos apoios de linha, assim como a demolição das suas fundações, ao 
longo dos troços de linha já existentes e que passarão a ser mistos. Considera-se o impacte 

paisagístico desta ação como negativo, direto, temporário, certo, local, de magnitude reduzida e 
pouco significativo. 

 

B.2. Fase de exploração 

Durante esta fase, os impactes da linha e do Posto de Corte decorrem fundamentalmente da intrusão 
visual que a presença das infraestruturas introduzem no território. Serão tanto mais gravosos quanto 
mais visíveis se apresentarem as mesmas, nomeadamente a partir de aglomerados populacionais, vias de 
comunicação (vias rodoviárias principais como a EN222, IP2 e estradas de acesso aos principais 
aglomerados, Linha férrea do Douro e o próprio rio Douro) e miradouros, que na zona de intervenção, 
conforme referido na descrição do ambiente afetado, são em elevado número e assumem grande 
importância. Estes impactes sintetizam-se do seguinte modo: 

 Presença dos apoios e da linha 
A linha será visível em grande parte o seu traçado, uma vez que muitos dos apoios se localizam 
em zonas de reduzida absorção visual, permitindo uma fácil visualização das novas estruturas em 
diversos locais da área envolvente, nomeadamente daquelas que se situam em zonas de festo. 
Assim, o impacte visual resultante da presença da linha será negativo, permanente, certo, não 
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minimizável, regional, de magnitude e significância variáveis, função da alternativa escolhida. 
No EIA são apresentadas algumas medições realizadas sobre as análises de visibilidades, para 
suportar esta avaliação: a extensão de linha nova visível a partir de zonas sensíveis a menos de 
500 m de distância varia entre valores da ordem dos 10 000 m (Soluções 2SM e 2NM) e valores 
da ordem dos 28 000 m (Solução 4); a extensão de linha nova visível a partir de zonas sensíveis 
a distâncias entre 500 e 2 000 m varia entre valores da ordem dos 13 000 m (Solução 4) e 
valores da ordem dos 22 000 m (Solução 2NI); e a extensão de linha que acompanha 
longitudinalmente linhas de cumeada varia entre valores da ordem dos 2 000 m (Solução 4) e 
valores da ordem dos 4 400 m (Soluções 2NI e 2NM). Deste modo, relativamente à magnitude e 
significância e face ao anteriormente analisado, atribui-se às Soluções 3, 2 e 1 magnitude 
moderada a elevada e impacte significativo e, à Solução 4 magnitude elevada e impacte muito 

significativo. 
 Presença do Posto de Corte 

Esta estrutura está prevista para uma zona com uma bacia visual relativamente contida, pelo que 
se prevê que o impacte visual decorrente da sua presença seja negativo, direto, permanente, 
certo, local, pouco significativo e de magnitude média a reduzida. 

 

C. Comparação de alternativas 

Para a comparação das várias alternativas em estudo recorreu-se às várias análises apresentadas no EIA, 
que foram analisadas e interpretadas de forma integrada. 

Uma análise a priori das alternativas em estudo e das respetivas bacias visuais sugere algumas 
tendências: as soluções que utilizam corredores existentes e para as quais se prevê, nesses troços, a 

criação de linhas mistas (Soluções 'M'), são preferíveis às que seguem por novos corredores 
(Soluções 'I'); as alternativas que atravessam o rio Tua mais a sul (Soluções 'S') são menos desfavoráveis 
do que as que atravessam o rio mais a norte (Soluções 'N'); finalmente, a Solução 4 tem uma bacia visual 
mais extensa. 

A comparação de alternativas realizada, com base nos cálculos apresentados no EIA, está sintetizada no 
quadro que seguinte (Quadro 16). 
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Quadro 16 - Comparação de alternativas. 
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1 30 76 7700 1300 2580 5270 10260 8253 1485 14940 15200 2975 7128 8696 85786 1 

2SI 39 102 7500 1980 3980 6360 14790 9539 1384 21050 17160 3893 8769 9164 105569 6 

2SM 40 104 7160 1980 3980 6360 15590 7188 771 11605 15660 3917 8679 9417 92306 2 

2NI 42 110 7160 2195 4380 5790 15120 8511 2191 20040 20315 4179 9356 9420 108656 7 

2NM 43 112 6820 2195 4380 5790 15925 6159 1578 10595 27375 4201 9258 9662 103938 5 

3S 32 83 3200 1800 4050 11935 10680 5015 2237 14580 17880 3215 8056 9848 92496 3 

3N 35 91 3670 2010 4450 11360 11000 3986 3044 13570 21935 3500 8702 9649 92496 4 

4 42 113 5675 2435 2040 9300 14270 20026 1920 28595 13450 4167 9879 9168 120926 8 

 

Do ponto de vista do fator Paisagem, verifica-se o seguinte: 

 A Solução 1 apresenta-se como a globalmente menos impactante, sobretudo pela sua menor 
extensão; 

 As Soluções 2SM, 3S e 3N são, por esta ordem, as soluções de traçado que, alternativamente, se 
apresentam como possíveis, garantindo uma afetação menor da Paisagem; 

 A Solução 4 define-se como a globalmente mais impactante. 

 

D. Medidas de minimização 

Deverão ser implementadas as medidas preventivas e de minimização de impactes referidas no EIA: 

 MM.PA.01. Evitar que o traçado da linha e colocação de apoios incida sobre afloramentos 

rochosos de dimensão relevante. 
 MM.PA.02. Associar o traçado das linhas a corredores com menor exposição visual ou já com 

presença de elementos com impacte na paisagem. 
 MM.PA.03. Utilizar o mesmo apoio como suporte para várias linhas (mesmo de tensões 

diferentes). 
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 MM.PA.04. O traçado deve seguir preferencialmente a meia encosta, esbatendo-se o mais 
possível contra o plano da encosta. 

 MM.PA.05. Os apoios não devem intercetar a linha do horizonte, visto a uma distância até 2 km. 
 MM.PA.06. No desenvolvimento do projeto de execução do traçado da linha, privilegiar o mais 

possível a implantação dos apoios nas encostas menos iluminadas, ou seja, nas encostas 
orientadas a norte. 

 MM.PA.07. Evitar o traçado da linha sobre as linhas de cumeada. 
 MM.PA.08. A linha deve fazer passagem de linhas de festo o mais dissimuladamente possível, 

sem implantações de traçado sobre a linha longitudinal de cumeada. 
 MM.PA.09. Nas zonas de vale, privilegiar o atravessamento nas situações de maior encaixe. 
 MM.PA.10. Implantar o Posto de Corte (se aplicável) em conformidade com a orografia do lugar 

para minimizar as áreas de escavação e aterro, para que fique o mais possível encaixado no 
terreno, não emergindo acima deste no horizonte visual da envolvente mais próxima. 

 MM.PA.11. Todas as áreas afetas à obra que serão alvo de movimentos de terra, deverão 
obrigatoriamente ser alvo de prévia decapagem da terra viva, devendo esta ser 
convenientemente armazenada de modo a ser utilizada posteriormente, aquando da tarefa de 
modelação do terreno, no âmbito da implementação do projeto de recuperação e integração 
paisagística. 

 MM.PA.12. Criação de maciços vegetais na proximidade da estrutura e/ou no alinhamento visual 
de base dos apoios permitindo absorver/mitigar o objeto numa escala de proximidade. 

 MM.PA.13. Plantação de árvores (maciços, alinhamentos, etc.) tendo por base estudos de bacias 
visuais, reduzindo o impacte visual das infraestruturas, a partir de pontos de visibilidade principal. 

 MM.PA.14. Em fase de projeto de execução deverá ser elaborado um projeto de recuperação e 
integração paisagística para as áreas de apoio à obra, intervencionadas temporariamente e 

remanescentes a solo nu com a conclusão da mesma, como áreas de estaleiro, caminhos 
temporários de trabalho a eliminar e envolvente da plataforma do Posto de Corte. Este projeto 
deverá contemplar a adequada modelação do terreno (incluindo no final, aplicação e 
espalhamento de terra vegetal), por forma a que as áreas intervencionadas e dissonantes, 
apresentem uma morfologia harmoniosa com o relevo da envolvente, bem como o adequado 
tratamento vegetal das mesmas (estabelecimento de um revestimento pioneiro de cobertura do 
solo, através de hidrossementeira, e plantação de árvores e arbustos de grande porte, 
integrantes do elenco espontâneo da região e no caso das árvores, admitindo-se também a 
eventual utilização de espécies tradicionais da paisagem agrícola, desde que sem caráter invasor, 
como a oliveira e a amendoeira, a título de exemplo). Este projeto será a implementar no final da 
fase de construção da obra. 

Deverão ainda ser implementadas as seguintes medidas: 

 Deverão ser salvaguardados todos os exemplares arbóreos e arbustivos que não perturbem a 
execução da obra; quando próximos de áreas intervencionadas, devem ser devidamente 
sinalizados; 

 Quando se recorrer a plantações ou sementeiras, sob pretexto algum deverão ser usadas 
espécies alóctones para as quais tenha sido observado comportamento invasor em território 
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nacional. Todos os exemplares a plantar devem apresentar-se bem conformados e em boas 
condições fitossanitárias. Deverão ser privilegiadas as espécies da flora local. 

O EIA aponta também a seguinte medida de valorização que considera aplicável ao projeto em análise e 
que deve ser implementada: 

 MV.PA.01. Aproveitamento das zonas de servidão para promoção e gestão de espécies vegetais 
espontâneas, criando programas de recuperação de habitats. Esta medida pode ser realizada no 
atravessamento de povoamentos florestais, nas zonas onde forem executados cortes da 
vegetação arbórea (pinhal, eucaliptal). A sua concretização deve promover a introdução de 
espécies arbustivas e arbóreas de pequeno porte, selecionadas de entre as da flora local, que 
possam vir a funcionar como orla da mata e contribuindo assim para o aumento da diversidade 
ecológica e paisagística dessas áreas de cariz monoespecífico. 

 

E. Monitorização 

No RECAPE deverá ser apresentado um programa de monitorização da Paisagem, tendo em conta os 
valores paisagísticos em presença. Seguidamente apresentam-se as diretrizes deste programa, a detalhar 
no RECAPE. 

I. Objetivos 

O programa de monitorização deve responder a dois tipos de questões: 

 Verificação dos impactes visuais; 
 Verificação da eficácia das medidas de integração paisagística e de valorização que venham 

a ser concretizadas. 

II. Parâmetros a monitorizar 

A definir no RECAPE. Sugere-se uma avaliação quantitativa das áreas visíveis (em fotografia) ocupadas 
por elementos de degradação cénica, como, por exemplo, áreas de solo nu, presença de estruturas 
estranhas à paisagem, etc. 

III. Metodologias 

A definir em função dos objetivos a atingir, recomendando-se o recurso a fotografias terrestres oblíquas, 
obtidas em pontos pré-definidos. Veja-se, por exemplo, os trabalhos de Arsénio (2008) e Pupo-Correia et 
al. (2011).3 

IV. Periodicidade e duração da amostragem 

Este programa deve ter início antes do início dos trabalhos de implementação da linha (ano zero). Deverá 

ser recolhida informação duas vezes por ano até à conclusão da fase de construção para verificação dos 

                                                           
3
 Arsénio, P., Programa de Monitorização da Paisagem dos Campos Agrícolas do Bloco do Baixo Vouga Lagunar – 4º relatório de 

progresso, 2008, texto não publicado, 111 pp. 
 Pupo-Correia, A.; Aranha, J. e Sequeira, Miguel P. S. M., “Photographs from tourist activity: a source to assess vegetation 
change using repeat landscape photography”. Journal of Tourism and Sustainability, 2011, 1(1): 13-17. 
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impactes ocorrentes; e posteriormente, a cada 2 anos, para verificação da eficácia das medidas 
mitigadoras, durante um período de 10 anos. 

V. Locais de amostragem 

No RECAPE devem ser propostos os locais de amostragem a definir, dentro da área do ADV, devendo 
sempre efetuar-se repetições em número suficiente para garantir a representatividade necessária, 
devendo ser estabelecidos com base em parâmetros como a presença de miradouros no vale do rio 
Douro, locais de cultos e de festas religiosas, entre outros que se afigurem relevantes para o objetivo em 
causa. Se se recorrer a fotografia para análise da evolução da paisagem, os pontos de amostragem 
deverão ser caracterizados por um conjunto de coordenadas planimétricas, um azimute, um ângulo de 
inclinação e uma distância focal. 

VI. Métodos e equipamentos de recolha de dados 

A definir no RECAPE. 

VII. Critérios de avaliação dos dados recolhidos, incluindo a definição de metodologias objetivas de 
avaliação da evolução da paisagem. 

A definir no RECAPE. 

VIII. Consequências dos resultados da monitorização: definição de medidas a adotar em função dos 
resultados obtidos. 

A definir no RECAPE. 

 

F. Conclusão 

Os impactes do projeto em avaliação decorrem fundamentalmente da intrusão visual que a presença 
permanente das infraestruturas previstas – linhas, respetivos apoios e posto de corte (se aplicável) - 
introduzem no território. Serão tanto mais gravosos quanto mais visíveis se apresentarem, constituindo-
se os troços mais próximos de povoações como aqueles que induzirão um impacte mais elevado. 

No que respeita ao fator paisagem, as alternativas ordenam-se, da menos impactante para a mais 
impactante, do seguinte modo: Solução 1, Solução 2SM, Solução 3S, Solução 3N, Solução 2NM, Solução 
2SI, Solução 2NI e Solução 4. 

Assim, e tendo em consideração o atrás exposto, considera-se no que respeita ao fator paisagem poder 
ser emitido parecer favorável, devendo ser respeitadas as medidas mitigadoras propostas. 

 

6.12. PATRIMÓNIO CULTURAL - ARQUEOLÓGICO, ARQUITETÓNICO E IMATERIAL; PAISAGEM CULTURAL - 

PATRIMÓNIO MUNDIAL ADV 

A apreciação abaixo efetuada no ponto 6.12.1. foi realizada pela DGPC relativamente ao "Património 
Cultural - Arqueológico, Arquitetónico e Imaterial; Paisagem Cultural - Património Mundial ADV", 
enquanto entidade legalmente competente sobre as matérias em causa. 
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No ponto 6.12.2. consta o contributo da CCDR/N, sobre os impactes do projeto no ADV, no âmbito das 
suas atribuições legais de gestão do ADV. 

 

6.12.1. Apreciação da DGPC sobre Património Cultural - Arqueológico, Arquitetónico e 
Imaterial; Paisagem Cultural - Património Mundial ADV 

Este projeto tem o seu ponto de origem na área do Alto Douro Vinhateiro (inscrito na Lista do Património 
Mundial da UNESCO como Paisagem Cultural, a 14 de Dezembro de 2001, Monumento Nacional, ao 
abrigo do n.º 7, do artigo 15.º, da Lei n.º 107/2001, de 8 de setembro), desenvolvendo-se, as várias 
alternativas/soluções consideradas, na respetiva Zona Especial de Proteção (Aviso n.º 15170/2010, DR, 
2.ª série, n.º 147, de 30-07-2010). 

As alternativas/soluções previstas incidem sobre zonas abrangidas ou não por servidões administrativas 
do património, sejam: 

 Monumentos, conjuntos e sítios classificados pelo valor nacional e público (destacando-se o 
ADV); 

 Monumentos, conjuntos e sítios em vias de classificação; 
 Zonas de proteção (gerais, provisórias e especiais). 

Neste contexto e tendo presente a relevância do ADV, inscrito na Lista do Património Mundial (categoria 
de Paisagem Cultural Viva e Evolutiva) é necessário contextualizar o projeto com proposta de candidatura 
de junho de 2000 e a declaração de VUE Nº 1046 da UNESCO de 14 de dezembro de 2001, remetendo 
para a justificação da sua inscrição, nomeadamente para os três critérios identificados: 

a) «(iii): a região do Alto Douro tem vindo a produzir vinho há quase dois mil anos e a sua paisagem 
tem sido moldada pelas atividades humanas. (iv): as componentes da paisagem do Alto Douro 
são representativas de toda a gama de atividades associadas à vitivinicultura - terraços, quintas 
(complexos de produção de vinho), as aldeias, capelas e estradas. (v): a paisagem cultural do 
Alto Douro é um extraordinário exemplo de uma tradicional região Europeia produtora de vinho, 
refletindo a evolução da atividade humana ao longo do tempo». 

b) Nos vários atributos considerados: componentes naturais; vales estreitos; socalcos; escassez da 
água; precipitação reduzida; diversidade de habitats naturais; a transição do Atlântico para o 
Mediterrâneo; as vinhas, as oliveiras, as amendoeiras; o efémero, luz e cor; som e silêncio; 
aromas; componentes culturais: uso da terra; estrutura da paisagem; vinhedos dominantes; 
assentamentos humanos e solo antropizado; acessibilidades (via Douro e comboio); marcos ou 
referências culturais (quintas e casais); construções religiosas; muros. 

Do ponto de vista do Património Cultural, o EIA apresenta um exaustivo trabalho de base, tendo tentado 

sistematizar e procurado, por essa via, avaliar os impactes das Soluções/Alternativas, nomeadamente nas 
áreas afetadas pelo Projeto no ADV. 

O EIA atendeu a anteriores comentários referentes a: identificação e aferição de novas diretrizes em 
termos de traçados; avaliação dos impactes do projeto sobre os atributos que conferem o Valor Universal 
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Excecional (VUE) ao Alto Douro Vinhateiro; integração das indicações do Guia do ICOMOS 
(nomeadamente a secção 2-2); elaboração do Estudo de Impacte Patrimonial. 

Assim, verifica-se que o EIA procurou «traduzir, com maior clareza, a exposição e sistematização da 
informação produzida, designadamente, quanto às oito soluções alternativas em estudo e respetivos 
impactes nos diversos fatores do ambiente, de modo à seleção sustentada e objetiva da solução 
alternativa considerada como ambientalmente mais favorável, relevando-se de significado neste aspeto a 
potencial afetação do Alto Douro Vinhateiro». 

Neste contexto, sem preterir outras servidões administrativas do património e tendo presente a relevância 
do ADV, que «é um testemunho excecional de uma tradição cultural – a produção do vinho; as 
componentes da sua paisagem – socalcos, quintas, aldeias, capelas e estradas – são representativas do 
vasto leque de atividades associadas a essa tradição cultural; e é um exemplo excecional de uma 

utilização do território que se traduz numa forma única de interação humana com o meio ambiente e, 
consequentemente, numa paisagem cultural singular de extraordinária beleza», a abordagem remete 
para os critérios iii), iv) e v) da UNESCO e procura quantificar os vários impactes sobre a componente 
cultural, a partir da sobreposição de traçados sobre a área classificada e respetiva zona tampão/ZEP (EIA, 
Relatório e Resumo Não Técnico, p. 22 a 26). 

O documento, que se rege pelas metodologias correntes aplicáveis a estudos de impacte ambiental, 
revela-se como mais abrangente, detalhado e pormenorizado, incluindo reformulações na estrutura, 
aprofundamento de conteúdos, análises e sínteses que se afiguram como consentâneas com os objetivos 
a atingir, destacando-se como relevante: 

a) A lista dos atributos incluindo os que conferem Valor Universal Excecional (VUE) ao sítio ADV 
(Alto Douro Vinhateiro); 

b) Os levantamentos de pormenor e registos cartografados, que suportaram a realização de vários 
relatórios integrados nos anexos (trabalhos arqueológicos; património imaterial; inventário de 
paisagem; simulações visuais; perfis das visibilidades das soluções a partir de pontos de 
acessibilidade principal; estudo de impacte patrimonial, etc.); 

c) A avaliação integrada dos fatores Paisagem e Património Cultural, no âmbito da Paisagem 
Cultural – Património Mundial ADV; 

d) A lista de impactes a analisar e prever no EIA. 

Na análise efetuada destaca-se o elevado investimento nas fases de levantamento e análise da 
informação recolhida, nomeadamente: 

a) Inúmeras fontes, sem preterir os Estudos de Base e Relatório de Avaliação do Estado de 
Conservação do Bem Alto Douro Vinhateiro – Paisagem Cultural Evolutiva Viva (Andresen e 
Rebelo, 2013) e o Landscape Master Plan, dezembro 2012 (Plano Geral da Paisagem da Zona de 

Construção do AHFT em património Mundial – ADV); 
b) Desenvolvimento da avaliação da paisagem em termos biofísicos e visuais destacando unidades 

de paisagem, capacidade de absorção visual, qualidade visual e respetiva sensibilidade. 
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Para efeitos da elaboração do EIA, quanto à inserção no Projeto foi definida pelo EIA uma Zona de 
Enquadramento (ZQ) com 6 km largura, uma Zona Envolvente (ZE) com 2 km de largura, e a Área de 
Incidência (AI) correspondente a corredores com 400 m largura. 

As ações necessárias à construção das torres e à instalação das linhas elétricas desenvolver-se-ão 
sobretudo nestes últimos corredores (AI), se excetuamos os acessos e eventuais áreas destinadas a 
estaleiros que poderão encontrar-se no exterior das mesmas. Os impactes na AI serão sobretudo diretos 
(físicos) sobre os bens imóveis e decorrerão na fase de construção. Por outro lado, tem-se os impactes 
que incidem sobre o contexto paisagístico (ZQ, ZE e AI), e que permaneceram para além da fase de 
construção até à fase de desativação do projeto, durante a fase de exploração, e que são resultantes da 
permanência das linhas elétricas na paisagem e, nomeadamente, na Paisagem Cultural com VUE do ADV. 

Destaca-se que a ocupação humana deste território remonta, de acordo com os vestígios arqueológicos 

conhecidos no vale do Douro que se reportam a estações do Paleolítico, referindo o EIA (Vol. III, 
Anexo 22, p. 7 e seguintes), a noroeste da quinta dos Chibos, perto de Torre de Moncorvo, a estação de 
superfície do Paleolítico Antigo (Acheulense). 

Sublinha-se também a descoberta em 1981, no Douro Internacional, junto a Mazouco (Freixo de Espada 
à Cinta), de gravuras rupestres de ar livre, classificadas como Imóvel de Interesse Público (Estação com 
gravuras rupestres em Mazouco, Decreto n.º 31/83, DR, I Série, n.º 106, de 9-05-1983). O painel possuiu 
dois planos distanciados originados por fraturas da própria rocha e exibe várias figuras, a primeira das 
quais foi obtida, tal como as demais, através da técnica de incisão, encontrando-se claramente no eixo 
central de todo o esquema presente na superfície rochosa. Trata-se de um cavalo de pequenas 
dimensões, com cerca de sessenta e dois centímetros de comprimento, destituído da finalização da zona 
do focinho devido a uma fratura ocasionada recentemente no seu suporte com cronologia atribuível ao 
Paleolítico Superior, eventualmente do período Madelenense (médio e recente). 

Em toda a região se verifica a ocorrência de um vasto património arqueológico, nomeadamente da 
Pré-História recente como atestado por numerosos vestígios megalíticos. 

O EIA refere que o «Douro foi sempre uma região largamente aberta a contactos com a civilização» 
citando Estrabão que fez referências à sua navegabilidade por embarcações de grande calado numa 
importante extensão durante o período romano. Desse período «restam apenas algumas villae e 
pequenas povoações, entre as quais, em Peso da Régua a villa romana fortificada», ou castellum, da 
Estação arqueológica do Alto da Fonte do Milho (classificada como Monumento Nacional, 
Decreto n.º 42 692, DG, I Série, n.º 276, de 30-11-1959), que está implantada num esporão sobranceiro 
ao vale do rio Douro, numa área atualmente abrangida pelas freguesias de Poiares e de Canelas, com 
vestígios de ocupação datáveis de um período que mediará entre o século I d. C. e o Baixo Império 
(séculos IV/V d. C.). 

Em meados do séc. XI, o rei leonês Fernando Magno outorga uma das primeiras cartas de foral no atual 
território português, a Ansiães. O Castelo de Ansiães encontra-se classificado como Monumento Nacional 
(Decreto de 16-06-1910, DG n.º 136, de 23-06-1910), e possuiu uma implantação geográfica que lhe 
confere excelentes condições naturais de defesa, devendo a sua ocupação ter-se iniciado por volta do 
III milénio a.C., pelo que esta vocação para a defesa natural adquire particular importância durante a 
Idade Média o processo da (re)conquista cristã. 
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Esta vila chegou a ser nos séculos XII a XV como a cabeça de um território que abrange e de um espaço 
diversificado de recursos. Contudo, o final do séc. XV, e particularmente o séc. XVI, marcam o início da 
sua decadências demográfica e progressivo abandono, que culminou em 1734 na transferência dos paços 
do concelhos para Carrazeda. 

O Vinho do Porto começou a ser produzido e exportado em quantidade na segunda metade do século 
XVII, principalmente pela mão de produtores e comerciantes ingleses, mas este tipo de vinho já era 
conseguido em Portugal há séculos, visto que a adição de uma aguardente à bebida era uma forma de a 
conservar em longas viagens. Em 1756, sob o impulso do comércio do Vinho do Porto, foi criada a 
Companhia Geral da Agricultura das Vinhas do Alto Douro e a Região Demarcada do Douro, instituída 
pelo Marquês de Pombal, que se estende ainda hoje da vila de Barqueiros, no Distrito de Vila Real, até 
Barca D' Alva, pequena aldeia da Guarda, junto à raia. A primeira delimitação daquela que é hoje a mais 

antiga região demarcada e regulamentada do mundo foi realizada em 1757, com a colocação de 
201 marcos de granito designados marcos de Feitoria, seguindo-se uma nova demarcação em 1761 e a 
implantação de mais 134 marcos. Alguns destes 335 marcos ainda são identificáveis hoje em dia, estando 
classificados como Imóveis de Interesse Público (Decreto n.º 35 909, DG, I Série, n.º 236, de 
17-10-1946), encontrando a maior parte dos exemplares conservados no distrito de Vila Real. 

 

A. Caracterização da situação de referência 

Este projeto insere-se no território abrangido pela Região Demarcada do Douro, tendo o seu ponto de 
origem na área do Alto Douro Vinhateiro (inscrito na Lista do Património Mundial da UNESCO como 
Paisagem Cultural, a 14 de Dezembro de 2001, Monumento Nacional, ao abrigo do n.º 7, do artigo 15.º, 
da Lei n.º 107/2001, de 8 de setembro), desenvolvendo-se, as suas várias alternativas, na respetiva zona 

especial de proteção (Aviso n.º 15170/2010, DR, 2.ª série, n.º 147, de 30-07-2010). 

Neste contexto, e tendo presente a relevância do ADV como Paisagem Cultural Evolutiva e Viva, o EIA 
considera como elementos patrimoniais (Vol. II, Relatório, p. 174): os atributos que conferem Valor 
Universal Excecional (VUE) ao ADV; os imóveis classificados ou em vias de classificação; outros imóveis 
conjuntos ou sítios que apesar de não se encontrarem classificados possuem valor patrimonial; os sítios 
arqueológicos; os locais importantes para manifestações do património imaterial, tais como romarias ou 
outras manifestações coletivas. 

Nesse sentido procedeu a uma análise dos valores patrimoniais considerando as já referidas áreas de 
Incidência do Projeto (AI), com 400 m largura), a Zona Envolvente do Projeto (ZE), com 2 km de largura, 
e a Zona de Enquadramento do Projeto (ZQ), com 6 km largura. 

Relativamente ao património cultural arqueológico e histórico localizado fora de povoados, existem nas 
freguesias atravessadas pelos corredores de 400 m centrados no eixo das soluções alternativas, 

93 imóveis classificados e dois em vias de classificação, num total de 95 bens com proteção legal e que 
constam no Quadro 4.11.2 do Relatório do EIA.  

Estes são ainda apresentados no Quadro 4.4 - Bens do património cultural imóvel classificados ou em vias 
de classificação localizados na área de estudo, fora de povoados, do Elemento 6 do Aditamento ao EIA, 
constando igualmente nos Desenhos 7 e 30 (Elementos 16 e 17 do Aditamento ao EIA). Indicam-se assim 
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no Quadro 4.4 os 59 bens localizados fora dos povoados, e que se situam no ADV ou na respetiva ZEP, 
pelo que os bens imóveis localizados no interior de povoados foram considerados no âmbito dos próprios 
povoados. 

Nesse quadro não foram incluídos os elementos patrimoniais correspondentes aos marcos graníticos que 
se encontram deslocados, nomeadamente o n.º 76 (Vila Real, Guiães), que se encontra na Casa do Douro 
(Peso da Régua), e ao n.º 90 (Lamego, Valdigem), que se encontra deslocado no Museu da Casa 
Ferreirinha (Vila Nova de Gaia). 

O Aditamento refere ainda que «o marco granítico n.º 73, que consta no inventário do património imóvel 
como localizado no concelho de Peso da Régua, encontra-se antes, de acordo com o inventário do Museu 
do Douro (Fauvrelle, 2007), no concelho de Vila Real, freguesia de Guiães, sendo que se considerou, para 
efeitos deste EIA, a localização em Peso da Régua» (p. 4). 

Desconhece-se também a localização de cinco marcos que assim não integraram o inventário e a 
cartografia do EIA. 

Salienta-se que do conjunto de 95 bens classificados ou em vias de classificação inventariados pelo EIA, 
apenas três se localizam no interior do corredor dos 400 metros, no trecho L (Solução 4), a saber: n.º 29 
do EIA, em Vilarinho de São Romão, Sabrosa e n.º 31, Galafura, Peso da Régua, correspondentes aos 
marcos graníticos pombalinos n.ºs 81 e 30, classificados como Imóvel de Interesse Público (Decreto 
n.º 35 909, DG, I Série, n.º 236, de 17-10-1946); n.º 32, Cemitério Mouro, Fonte dos Mouros, Galafura, 
Peso da Régua, classificado como de Interesse Municipal (Decreto n.º 29/90, DR, I Série, n.º 163, 
de 17-07-1990). 

O documento refere ainda que os elementos do património arqueológico e histórico, classificados ou em 
vias de classificação, ilustrados no Desenho 31, constante no Elemento 18 do Aditamento do EIA, são os 

seguintes: 

 Marcos graníticos pombalinos de demarcação da região vinícola do Douro; 
 Ponte antiga de Santo Adrião sobre o rio Tedo (n.º 149); 
 Capela de Nossa Senhora das Neves (n.º 537A); 
 Fraga pintada do Cachão da Rapa (n.º 133); 
 Castelo de Ansiães (n.º 457); 
 Antas de Vilarinho (n.º 173); 
 Estação arqueológica do Alto da Fonte do Milho (n.º 74); 
 Cemitério Mouro - Fonte dos Mouros (n.º 32); 
 Castro de Sabrosa, também conhecido por «Castelo dos Mouros» (n.º 163); 
 Mata da Forca (n.º 332); 
 Muralhas e ruínas de Vila Velha de Santa Cruz ou Derruída (n.º 179); 

 Povoado de Baldoeiro (n.º 337); 
 Cabeço de Alfarela (n.º 116). 

De acordo com o Aditamento do EIA, os povoados «são um elemento muito importante no contexto do 
património vernacular duriense» e incluem as designadas Aldeias Vinhateiras. Foram listados e analisados 
65 povoados (Quadro 1, Anexo 24 do EIA), variando o respetivo valor patrimonial, «ocorrendo já muitas 
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situações em que se verifica uma perda da qualidade do conjunto edificado ou o surgimento de 
características indistintas que se tornam maioritariamente presentes, perdendo-se a coerência urbana e 
ocorrendo o desaparecimento ou desvalorização dos elementos arquitetónicos e urbanos mais 
característicos» (Aditamento, Elemento 6, p. 8). 

No entanto, 19 dos 65 povoados (cerca de 29% do total de povoados) «foram considerados como tendo 
importância elevada (Quadro 4.6 - Povoados com importância muito elevada na envolvente das soluções 
alternativas]), essencialmente por apresentarem ainda núcleos edificados onde os valores de integridade 
e representatividade são mais significativos, sendo que apenas dois se localizam no ADV (Foz Tua e 
Covelinhas)» (Aditamento, Elemento 6, p. 8). Foram ainda considerados elementos contribuintes para o 
VUE do ADV, encontrando-se representados no Desenho 31 (Elemento 18 do Aditamento ao EIA). 

Destacam-se no interior do ADV as povoações de Foz Tua (Solução 1), Covelinhas (Solução 4) e Celeirós 

(Solução 4). Incluídas dentro do conjunto das Aldeias Vinhateiras, mas localizadas na ZEP do ADV 
encontram-se Favaios (Solução 4) e Barcos (Soluções 1, 2SI, 2SM, 2NI, 2NM). 

«Considerando a proximidade a cada uma das soluções, temos que na envolvente da Solução 1 se 
localizam sete destas povoações, na envolvente da Solução 2SI sete povoações, na Solução 2SM também 
sete, nas Soluções 2NI e 2NM oito povoações, na envolvente das Soluções 3S, cinco e 3N, seis povoações 
e na Solução 4, oito povoações» (Aditamento, Elemento 6, p. 8-9). 

Relativamente às quintas com importância patrimonial no Quadro 4.7 (Aditamento, Elemento 6) indicam-
se as Quintas com importância muito elevada na envolvente das soluções alternativas, nomeadamente: 
Quinta do Smith (551), que se localiza no início do projeto, no Trecho A, comum a todas as soluções 
alternativas; Quinta do Mileu (585), Solução 1; Quinta do Sidró (447), Soluções 2SI, 2SM, 2NI e 2NM; 
Quinta da Cuveta (435), Soluções 2NI, 2NM e 3N; Quinta de Santa Eufémia (523), Solução 4; Quinta da 

Avessada (482), Solução 4; Quinta do Portal (558), Solução 4; Quinta da Carvalha (479), Solução 4. 

Quanto a locais de culto e miradouros o EIA informa que foram excluídos os situados no interior dos 
povoados, somente evidenciados quando classificados. 

A religiosidade das populações locais encontra-se manifestada pela presença por todo o território de 
«capelas e igrejas isoladas, frequentemente em pontos dominantes da paisagem envolvente, que 
constituem locais de culto com importância votiva e social na região» (Aditamento, Elemento 6, p. 10). 

De acordo com o EIA, a generalidade destes imóveis «não revelam elementos construtivos ou decorativos 
de particular interesse estético ou etnográfico, sendo geralmente edifícios de porte pequeno a médio, de 
linhas simples e de feição moderna, com a notável exceção do santuário da Senhora do Sabroso 
(elemento n.º 556, na freguesia de Barcos, concelho de Tabuaço)» (Aditamento, Elemento 6, p. 10). 

O EIA sublinha que «não deixam de constituir, em vários casos, ocorrências patrimoniais significativas, 

associando a definição de uma tipologia regional característica a uma localização privilegiada e ao 
contributo para o estabelecimento de roteiros e miradouros com especial importância na fruição e 
valorização patrimonial do vale do Douro e região envolvente» (Aditamento, Elemento 6, p. 10). 

«De um total de 12 locais de culto isolados identificados na área de estudo e que se considerou 
possuírem algum grau, interesse patrimonial, nove (75%) foram considerados como tendo importância 
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muito elevada» [Quadro 4.8 - Locais de culto isolados com importância muito elevada na envolvente das 
soluções alternativas (Aditamento, Elemento 6) e que são também miradouros], encontrando-se 
representados no Desenho 31 (Elemento 18 do Aditamento ao EIA) considerando-se os mesmos 
elementos contribuintes para o VUE do ADV. 

O EIA faz notar que dos nove locais de culto considerados, seis têm ainda festividades religiosas 
associadas e que são, «ainda, objeto de festas e romarias religiosas tradicionais de grande importância 
regional». Destacam-se aqui os três localizados no ADV: Capela de São Leonardo da Galafura, Peso da 
Régua, Solução 4; Nossa Senhora de Lurdes, São João da Pesqueira, Soluções 1, 2SI, 2SM e 3S; São 
Salvador do Mundo, São João da Pesqueira, Soluções 2SI, 2SM, 2NI e 2NM. 

As Soluções 2NI, 2NM, 2SI e 2SM são as que têm mais locais de culto isolados na sua envolvente (cinco), 
seguidas da Solução 1 (quatro). 

Identificaram-se ainda no Quadro 4.9 – Outros locais de culto importantes como miradouros (Aditamento, 
Elemento 6). 

Relativamente ao património arqueológico os trabalhos efetuados para a elaboração do EIA (Vol. III, 
Anexo 22, Relatório de Trabalhos Arqueológicos) foram executados conforme a legislação em vigor e de 
acordo com a metodologia preconizada para este tipo de projetos, mas tiveram também em linha de 
conta as especificidades do território em questão tendo por base um território de estudo definido pela 
áreas da ZQ do Projeto (com 6 km largura), da ZE (com 2 km de largura) e da AI do Projeto (corredores 
com 400 m largura). 

Foi efetuada a pesquisa documental (PD) que envolveu a consulta de bibliografia e de bases de dados 
patrimoniais e uma segunda fase onde foram efetuados trabalhos de campo (TC) que envolveram a 
prospeção seletiva de corredores de 400m, com a relocalização dos elementos patrimoniais identificados 

na PD. Foram igualmente elaboradas fichas patrimoniais que permitiram atribuir o valor patrimonial às 
várias ocorrências e proceder à avaliação de impactes. 

Os trabalhos de PD permitiram identificar e inventariar um total de 184 ocorrências patrimoniais, 
localizando-se 32 no interior dos corredores de 400 m em análise, 92 elementos na ZE e 60 na ZQ (Vol II, 
p. 182). 

De acordo com os resultados dos trabalhos de campo e após a revisão efetuada na fase de avaliação da 
conformidade (Quadro 1.2 – Situação de referência do descritor Património Cultural – Arqueologia, revisto 
no Elemento 14 do Aditamento) verifica-se que os trabalhos permitiram identificar e inventariar um total 
de 200 ocorrências patrimoniais. Cinco das ocorrências correspondem a topónimos, nomeadamente, 17, 
Calhau Grande, 19, Alto da Escrita, 20, Carril, 22, Dornas, 30, Carro Quebrado, que indiciam eventuais 
áreas com potencial arqueológico. 

Durante os TC foram relocalizadas 32 ocorrências e identificadas onze ocorrências inéditas, perfazendo 
assim um total de 211 ocorrências patrimoniais. 

Destas, encontram-se na AI do projeto 41 ocorrências, que incluem os topónimos com eventual interesse 
patrimonial. Destas, 33 localizam-se no ADV ou respetiva ZEP, das quais sete são inéditas e uma 
corresponde a um topónimo. De acordo com o EIA, apresenta-se as ocorrências patrimoniais na AI 
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encontram-se distribuídas pelos vários trechos (Quadro 4.11.3, conforme o Elemento 12 do Aditamento 
ao EIA), da seguinte forma: 

 Trecho A - 1, Pedreira, mancha de ocupação; 2, Bouça, grafismo rupestre, destruído; 
3, Pedreira, achado isolado; 4, Pedreira, grafismo rupestre, não detetado; 33, Castedo, arte 
rupestre; 34, Castedo, arte rupestre; 

 Trecho B - 6, Fiolhal 1 a Fiolhal 5, vestígios diversos, destruído; 7, Fiolhal, vestígios diversos; 
 Trecho C - 8, Anta 3 da Senhora do Vencimento (ou do Monte), monumento megalítico, 

destruído; 11, Senhora do Monte 1, achado isolado; 12, Anta 1 da Senhora do Vencimento 
(ou do Monte), monumento megalítico, local destruído; 

 Trecho D - 13, Monte Redondo, achado isolado; 14, Ponte do Rio Bom (Ponte do Grilo); 
15, Troço de via (Tabuaço- Távora); 18, Alto da Escrita, menir, não detetado; 188, Marco da Via 

Barcos-Pinheiro; 
 Trecho E - 21, Lagar da Escorregadeira; 
 Trecho H - 12, Anta 1 da Senhora do Vencimento (ou do Monte), monumento megalítico, local 

destruído; 
 Trecho J - 23, Mêda Abrigo (?); 24, Alvéla Grafismos rupestres e azenha; 26, Pala da Moura, 

abrigo, não detetado; 27, Igreja, casal rústico; 
 Trecho K - 189, Mina 1 do Calvo, mina; 190, Mina 2 do Calvo, mina e canal; 191, Marca de Termo 

do Calvo, grafismo rupestre; 192, Cabanas de Cima, mancha de ocupação; 193, Pega Menir (?); 
 Trecho L - 28, Monte de São Pedro, povoado fortificado, não detetado; 29, Marco no Vale do 

Lobo (Lavandeira), IIP, marco n.º 46; 31, Marco no lugar das Quelhas, IIP, marco n.º 30, não 
detetado; 32, Cemitério mouro - Fonte do Mouro, classificado IM; 184, Lousa, abrigo; 186, Marco 
de Vilela, marco. 

No entanto foi verificado que igualmente a ocorrência 5, Pedreira, correspondente a uma mancha de 
materiais, que se localiza nos Trechos A, B e I. Também as ocorrências, 9, Anta 4 da Senhora do 
Vencimento (ou do Monte) e 10, Anta 2 da Senhora do Vencimento (ou do Monte), se localizam no 
Trecho C. No Trecho D falta a referência à ocorrência 16, Troço de via Tabuaço/Chavães. Temos ainda no 
Trecho J a ocorrência a 25, Cubo/Botirão, Complexo Mineiro. 

Relativamente ao valor patrimonial destacam-se os elementos situados na AI a que o EIA atribuiu valor 
elevado (ocorrências 8, 9, 10, 12, 15, 16, 18, 26 e 32) e valor médio (ocorrências 5, 27, 29, 31, 186 
e 188). 

 

B. Identificação e avaliação de impactes 

Relativamente à avaliação de impactes, dada a multiplicidade de varáveis introduzidas no fator ambiental 

património cultural, nomeadamente as decorrentes dos atributos que conferem VUE ao ADV torna-se 
complexa a tarefa de proceder a uma análise global que permita dar alguma inteligibilidade à análise das 
alternativas. 

Um importante ponto de partida é a distinção entre o tipo de impactes e a duração dos mesmos. Tem-se 
por um lado os impactes diretos (físicos) resultantes das atividades necessárias à construção das torres e 
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à instalação das linhas elétricas sobre os bens imóveis na fase de construção. Por outro, tem-se os 
impactes na chamada fase de exploração que incidem sobre o contexto paisagístico, que permaneceram 
para além da fase de construção até à fase de desativação do projeto, e que são resultantes da 
permanência das linhas elétricas na paisagem e, nomeadamente, na Paisagem Cultural com VUE. 

 

B.1. Impactes do projeto nos atributos que conferem VUE ao ADV 

O EIA dedica uma secção específica dedicada ao estudo dos impactes do projeto nos atributos que 
conferem VUE ao ADV. 

Neste aspeto o EIA observa que a «destruição ou dano físico de atributos patrimoniais conhecidos, na 
fase de construção, embora possível, é pouco provável, pelo que se considera ser um impacte de 

magnitude negligenciável e de significado reduzido» (Elemento 6 do Aditamento, p. 12 e seguintes). 

Refere ainda que os «impactes visuais e sobre a estrutura biofísica da paisagem, resultantes das 
diferentes ações do projeto na fase de construção, para as diversas alternativas, foram classificados como 
pouco significativos». Refere que «os impactes sobre os atributos culturais e naturais que conferem VUE 
ao ADV, se podem classificar de magnitude negligenciável e de significado reduzido, podendo ser, com 
exceção da materialização dos maciços da base dos apoios, todos eles minimizáveis». 

Assume assim EIA que a principal «afetação de atributos que conferem VUE ao ADV ocorre 
potencialmente, na fase de exploração e pelas seguintes formas: 

 Perda física de atributos culturais e naturais pela presença da base dos apoios ou pela instalação 
de estaleiros ou abertura de acessos de obra (secção 5.2); 

 Impacte visual (secção 5.3); 

 Alterações no ambiente sonoro, impacte que só ocorre na proximidade imediata da linha e em 
determinadas condições meteorológicas (secção 5.4)». 

Apresenta seguidamente o Quadro 5.1 – Extensão do ADV e da ZEP atravessada (km) e o Quadro 5.2 – 
Área do ADV e da ZEP visível (km2), quadros que «ilustram a diferença entre alternativas no que diz 
respeito à travessia do ADV e da ZEP». 

No primeiro quadro verifica-se que as «soluções 3 são as que cruzam em menor extensão o ADV (0,4 km) 
e a solução 4 é a que o atravessa em maior extensão, com 4 km». Igualmente «no que concerne ao 
cruzamento da ZEP, constata-se que a solução 3S é a que o cruza em menor extensão (19,4 km) e a 
solução 4 tem o maior dos valores (36,6 km)». 

Em relação à área visível das soluções em ADV e ZEP a «Solução 4 é a que apresenta maiores áreas de 
visibilidade (41,4 km2) e as Soluções 3S e 3N as que apresentam menor área em ADV (9,3 km2), sendo 
que em ZEP é a solução 1 a que apresenta menor área visível». 

Seguidamente o EIA pormenoriza no Quadro 5.3 – Síntese da magnitude da presença de atributos 
culturais e naturais que conferem VUE ao ADV, atravessada pelos corredores das várias alternativas, na 
área do ADV, constatando-se que desse ponto de vista se pode estabelecer uma hierarquia das soluções, 
das menos desfavoráveis para as mais desfavoráveis, constatando-se, de acordo com o EIA que, 
«na área do bem ADV, o atravessamento das diversas alternativas em estudo relativamente à magnitude 
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da presença de atributos culturais do ADV», resulta em quatro grupos que são ordenados da seguinte 
forma: 

 «A Solução 3, nas suas duas alternativas, sobressai como a mais favorável, abrangendo 
unicamente no seu atravessamento do ADV magnitudes da presença de atributos do ADV 
“nulas/irrelevantes” ou “reduzidas”; 

 Segue-se como mais favorável a Solução 2, nas suas quatro alternativas, embora dentro destas 
surjam como um pouco mais favoráveis as alternativas 2SM e 2NM; 

 Surge em seguida a Solução 1, um pouco menos favorável que a Solução 2; 
 A Solução 4 traduz-se na solução menos favorável». 

Relativamente à «perda física de atributos culturais e naturais pela presença da base dos apoios» poder-
se-á assumir que na fase de construção a «destruição ou dano físico não ocorrerá relativamente aos 

elementos patrimoniais conhecidos, arqueológicos, históricos ou vernaculares (…), e assumindo ainda, 
que a implantação dos apoios da linha não se efetuará sobre muros de suporte de socalcos, sobre 
geossítios e sobre faixas ribeirinhas, este impacte pode ocorrer na fase de exploração (em resultado da 
presença da base dos apoios, ocupando a superfície do solo), relativamente à armação do terreno em 
socalcos ou a ocupações do solo como a vinha, olivais, amendoais, laranjais ou matos e matas 
mediterrânicas». 

O constante no Quadro 5.6 – Avaliação global do significado do impacte do projeto sobre o ADV por 
alternativa, leva o EIA a concluir que «a Solução 4 é a que apresenta globalmente maior importância de 
impactes negativos nos atributos do ADV, com destaque sobre os atributos culturais (…) e as Soluções 3S 
e 3N as que apresentam menor importância de impactes» seguindo-se a Solução 2, nas suas quatro 
alternativas que «mostra-se mais favorável que a solução 1, sobretudo no impacte sobre os atributos 
culturais, onde regista menor número de impactes com significado “moderado” que esta última, 
apresentando-se as Soluções 2SM e 2NM, como ligeiramente mais favoráveis dentro do conjunto das 
quatro alternativas desta solução» sendo sublinhado pelo EIA que «a adoção da Solução 2SM (ou da 
Solução 2NM), que envolve a concentração, num trecho de quase 10 km, da nova linha com uma linha 
existente, pode mesmo ser entendida como uma medida positiva no sentido da não proliferação de linhas 
aéreas de transporte e de distribuição de eletricidade no ADV e de constituir um exemplo para 
intervenções futuras». 

 

B.2. Impactes nos corredores de 400 m 

Relativamente à identificação, previsão e avaliação de impactes do ponto de vista do património 
arqueológico o EIA (Vol. III, Anexo 22, p. 33 e seguintes) considerou as seguintes ações passíveis de 
gerar impacte negativo (direto ou indireto): 

 Construção - desmatação e escavação para implantação dos apoios e posto de corte (Soluções 3S 
e 3N); 

 Construção - abertura de acessos; 
 Exploração - intrusão no espaço de enquadramento ou de perceção visual das ocorrências. 
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Apesar de ser possível a ocorrência de impactes na fase de desativação, o EIA optou por não os analisar 
justificando com o tempo de vida do projeto (75 anos). 

De acordo com o EIA «apenas se caracterizam os impactes nas ocorrências que foram identificadas e 
reconhecidas/relocalizadas no âmbito do trabalho de campo, em situação de sobreposição e/ou 
proximidade ao projeto, designadamente as ocorrências 1 a 32 e 183 a 193», inserindo-se 41 ocorrências 
na AI do projeto (1 a 32, 184,186 a 193). 

Para a fase de exploração o EIA analisou aqui os potenciais impactes resultantes da intrusão do projeto 
no enquadramento visual das ocorrências situadas na AI, remetendo no caso das restantes ocorrências 
localizadas na ZE e na ZQ a para a respetiva avaliação efetuada no âmbito da análise da Paisagem, e 
nomeadamente da Paisagem Cultural. 

Estabelece que: «Não se identificaram impactes negativos nas seguintes ocorrências (Vol. III, Anexo 22, 
p. 33): 1 – Pedreira; 2 – Bouça; 3 – Pedreira; 6 - Fiolhal 1 a Fiolhal 5; 7 – Fiolhal; 13 - Monte Redondo; 
14 - Ponte do Rio Bom; 17 - Calhau Grande; 18 - Alto da Escrita; 19 - Alto da Escrita; 20 – Carril; 22 – 
Dornas; 23 – Mêda; 25 – Mêda; 30 - Carro Quebrado; 184 – Fiolhal; 185 - Marco da Quinta do Assento 
de Paços; 189 - Mina 1 do Calvo; 190 - Mina 2 do Calvo; 191 - Marca de Termo do Calvo». 

 

Quadro 17 – Ocorrências arqueológicas por alternativa, excluindo ocorrências com importância 
"negligenciável". [Fonte: EIA - Aditamento, Elemento 13, Quadro 6.11.1] 
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O EIA identifica impactes negativos que considera diretos, para a fase construção, nas seguintes 
ocorrências, de acordo com a probabilidade atribuída (com magnitudes varáveis): 

 Pouco Prováveis: 4 – Pedreira; 11 – Pedreira; 24 – Alvéla; 28 – Pedreira; 
 Prováveis: 5 – Pedreira; 12 - Anta 1 da Senhora do Vencimento (junto a acesso); 15 – Troço de 

via (Tabuaço/Távora); 16 – Troço de via (Tabuaço/Chavães); 21 - Lagar da Escorregadeira; 
 Certos: 186 – Marco de Vilela; 187 - Via de Barcos-Pinheiros; 188 - Marco da Via de Barcos-

Pinheiros; 192 – Cabanas de Cima; 193 – Pega. 

O EIA identifica ainda impactes negativos, que considera indiretos, para a fase de exploração nas 
seguintes ocorrências, de acordo com a probabilidade atribuída: 

 Pouco Prováveis (de reduzida magnitude e significância): 26 – Pala da Moura; 31 - Marco no 

lugar das Quelhas; 32 - Cemitério Mouro/Galafura; 
 Prováveis (de reduzida magnitude e significância): 27 – Igreja; 29 - Marco no Vale do Lobo 

(Lavandeira); 
 Certos (de reduzida magnitude e significância): 8 – Anta 3 da Senhora do Vencimento; 9 - Anta 4 

da Senhora do Vencimento; 10 - Anta 2 da Senhora do Vencimento; 12 - Anta 1 da Senhora do 
Vencimento; 15 - Troço de via (Tabuaço/Távora); 16 – Troço de via (Tabuaço/Chavães); 187 - 
Via de Barcos-Pinheiros; 188 - Marco da Via de Barcos-Pinheiros. 

 

B.3. Impactes cumulativos 

Relativamente aos impactes cumulativos no enquadramento visual de elementos patrimoniais, os mesmos 
ocorrem, de acordo com o EIA, nas seguintes situações principais: 

 Na saída da Central do AHFT, por todas as soluções, afetando a Quinta do Smith, as Linhas do 
Douro e do Tua e a Ponte Edgar Cardoso, considerado pouco significativo; 

 Na travessia do Douro pela Solução 1, afetando a povoação de Foz Tua e a Linha do Douro, 
considerado significativo; 

 Na travessia do Douro pelas Soluções 2SI, 2SM, 2NI e 2NM, afetando a panorâmica do miradouro 
e local de culto de São Salvador do Mundo, considerado pouco significativo; 

 Aproximadamente ao km 26 do trecho L da Solução 4, afetando, cumulativamente com a Linha 
Vila Pouca de Aguiar-Valdigem, a 220 kV, o sítio arqueológico classificado, ocorrência 32, 
Cemitério Mouro, considerado significativo. 

O EIA destaca os impactes cumulativos no território do ADV (Aditamento, Elemento 6, p. 21): 

 Os gerados pela travessia rio do Douro na Solução 1, cumulativo com a linha existente de 60 kV, 
a que o EIA atribui uma magnitude reduzida; 

 Na travessia do Douro na Valeira pelas soluções 2SI e 2NI, que apresentam um impacte 
cumulativo com as linhas existentes de 200 kV quer com a própria barragem da Valeira e 
subestação, a que o EIA atribui genericamente uma magnitude negligenciável; 
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 A Solução 4 apresenta impactes cumulativos na zona do ADV, na envolvente da barragem de 
Bagaúste, sobretudo com a profusão de linhas da RNT(E) a que o EIA atribui uma magnitude 
reduzida. 

Relativamente à minimização de impactes cumulativos, o EIA refere a possibilidade de fazer ajustes na 
localização dos elementos do Projeto que evitem ou reduzam estes impactes, apontando as Soluções 
alternativas 2SM ou 2NM como exemplos por promoverem a concentração da nova linha a 400 kV e das 
linhas existentes a 220 kV numa única linha mista 400/220 kV. Refere ainda a possibilidade de definir na 
fase de RECAPE, «medidas valorizadoras de alguns impactes visuais cumulativos, através da recuperação 
de áreas degradadas que constituam intrusões visuais». 

 

C. Análise de alternativas 

Relativamente ao impacte do projeto no património arqueológico, arquitetónico e imaterial, a análise 
comparada de alternativas apresentada pelo EIA baseou-se nos seguintes critérios ponderados 
(Aditamento, Elemento 3, p. 17-18): 

 Número de ocorrências arqueológicas por alternativa, com importância elevada e muito elevada; 
 Visibilidade, por solução alternativa, de imóveis classificados e em vias de classificação; 
 Visibilidade, por solução alternativa, de povoados e quintas, com importância média, elevada e 

muito elevada; 
 Visibilidade, por solução alternativa, de outros elementos patrimoniais com presença ocasional de 

visitantes; 
 Visibilidade, por solução alternativa, a partir das Linhas do Douro e do Tua. 

Verifica-se que através do Quadro 8.11.1 – Património cultural: avaliação comparada de soluções 
alternativas é possível hierarquizar as Soluções, da menos desfavorável para a mais desfavorável, 
apresentando os valores atribuídos pelo EIA, de 10 a 1, entre parêntesis: 3S (10); 3N (8); 1 (6); 2SM (4); 
2SI (4); 2NM (2); 2NI (1); 4 (1). 

Tomando somente como referência a AI do projeto e o número de ocorrências patrimoniais afetadas por 
cada uma das soluções e a significância dos respetivos impactes, verifica-se que as soluções 3S, 3N e 4 
«são as que comportam menores impactes, sendo idênticas relativamente ao número de ocorrências 
abrangidas e impactes negativos sobre o património arqueológico» (Vol. III, Anexo 22, p. 55 e 
seguintes). 

Dada a maior extensão da Solução 4 (com cerca de 42 km), relativamente às 3S (com cerca de 30 km) e 
3N (com cerca de 33 km), estas apresentam «menores riscos de afetação de eventuais vestígios 
arqueológicos incógnitos». 

De acordo com o EIA e «Em termos de intrusão do projeto no espaço de enquadramento das ocorrências 
localizadas na ZE e na ZQ, as Soluções 3S, 3N e 4 são equivalentes na quantidade e no valor cultural das 
ocorrências arqueológicas abrangidas». 

Tendo em consideração a «diversidade dos atributos culturais e naturais que conferem VUE ao ADV não 
aconselha uma mera análise quantitativa baseada em áreas atravessadas ou número de atributos visíveis 
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ou afetados», o EIA propõe para esse território a seguinte abordagem (Aditamento, Elemento 6, p. 18 e 
seguintes): 

 Menor extensão das áreas de ADV e de ZEP atravessadas e menor extensão das áreas visíveis 
das alternativas em ADV e em ZEP; 

 Deve-se considerar ainda relevante as condições mais favoráveis, em termos de impacte visual, 
para a travessia do Douro, nas soluções em que esta ocorre; 

 Bem como a oportunidade de melhoria das dissonâncias ambientais, através da concentração de 
linhas de transporte de eletricidade; 

 Menores extensões de área atravessada e de área visível em terreno com armação em socalcos 
(e em patamares, uma vez que na ZEP não foi possível esta distinção). 

Considera-se que este número, reduzido, de critérios é suficiente indicador da afetação do impacte visual 

de cada solução em análise sobre os atributos que conferem VUE ao ADV. 

De acordo com esta metodologia as soluções ambientalmente menos desfavoráveis são a 3S e 3N, e a 
mais desfavorável é a Solução 4. 

Conclui-se assim que as soluções 3S e 3N são as menos impactantes destacando-se a Alternativa 3S «que 
abrange menos ocorrências e tem menor extensão» como a ambientalmente menos desfavorável. 

No decurso da análise do EIA levantaram-se várias questões que poderiam evidenciar ou condicionar 
resultados, dada a área de estudo e a abrangência do ADV. 

Nomeadamente refere-se o valor atribuído a cada um dos fatores ambientais e das ponderações, 
sobrevalorizando alguns dos valores em presença que não os culturais. 

Persistindo dúvidas quanto a afetação da autenticidade e da integridade do ADV, pois é assumido pelo 

EIA que o «impacte visual da presença da linha de alta tensão, seja qual for a alternativa considerada, 
não afeta a autenticidade dos atributos culturais do ADV, nem a respetiva integridade», faltando uma 
ponderação do da eventual diminuição do valor económico do ADV. 

Dada a sensibilidade da área classificada do ADV, e de modo a não deixar em aberto questões que 
poderiam suscitar dúvidas ou críticas foi complementarmente efetuada a revisão dos desenhos 22 a 29 do 
EIA (Elementos Complementares) nas seguintes condições: Visibilidades, por solução alternativa; não se 
limitando a visibilidade a 5 km e abrangendo sempre toda a área do ADV: acrescendo um quadro com as 
áreas visíveis (sem limitação de distância) na área do ADV, por solução alternativa. A metodologia 
desenvolvida correspondeu ao expetável, tendo em consideração cartas de visibilidade geradas para cada 
alternativa a partir do eixo da linha, considerando uma altura média de 50 m, gerando bacias visuais que 
refletem a potencial área visível, ultrapassando as áreas associadas de origem a pontos excecionais de 
frequência elevada (vias, aglomerados urbanos, miradouros, etc.). Esta abordagem pode sobrevalorizar 

visibilidades e os impactes que geravam, contudo traduz de forma mais precisa regimes de afetação do 
ADV e demais valores culturais em presença. 

Estes desenhos permitem um reconhecimento mais coerente das relações de visibilidade estabelecidas 
neste contexto complexo. A análise desenvolvida evidência: as vantagens em termos visuais das 
alternativas 3S e 3N a menos de 500 m, entre 500 a 2000 m e em termos globais tal como se depreende 
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da cartografia apresentada; a reduzida expressão visual das soluções 3S e 3N no ADV sem limite de 
observação; a expressão visual contida da Solução 4. 

O EIA procurou assim corresponder às expetativas e solicitações procedendo a um levantamento 
exaustivo, a análises e sínteses que à partida suportariam conclusões pertinentes sobre as alternativas 
desenvolvidas (Ver Quadro 18 - Alternativas analisadas no EIA). 

 

Quadro 18 - Alternativas analisadas no EIA. 

Soluções consideradas 
no EIA (adaptação de 

Quadro 1 RNT e 3.2 EIA) 
Descrição Trechos 

Extensão 
aproximada 

(km) 

N.º de 
apoios 

(estimado) 

Solução 1 
Ligação à SE de Armamar, com 

travessia do rio Douro pelo corredor 
existente de 60kV 

A+B+C+D 30,1 76 

Solução 2SI 

Ligação à SE de Armamar, com 
travessia do rio Douro na zona da 
Valeira, em linha independente, e 

travessia do rio Tua a sul (*) 

A+B+E+F+GI+H+D 39,3 102 

Solução 2SM 

Ligação à SE de Armamar, com 
travessia do rio Douro na zona da 

Valeira, em linha mista 400+220kV, e 
travessia do rio Tua a sul (*) 

A+B+E+F+GM+H+D 39,7 104 

Solução 2NI 

Ligação à SE de Armamar, com 
travessia do rio Douro na zona da 
Valeira em linha independente, e 
travessia do rio Tua a norte (*) 

A+I+J+F+GI+H+D 42,4 110 

Solução 2NM 

Ligação à SE de Armamar, com 
travessia do rio Douro na zona da 

Valeira, em linha mista 400+220kV na 
zona da Valeira, e travessia do rio Tua 

a norte (*) 

A+I+J+F+GM+H+D 42,7 112 

Solução 3S 

Ligação ao posto de corte em Torre de 
Moncorvo, sem travessia do rio Doutor 
e travessia do rio Tua, a sul (*) e do 

rio Sabor 

A+B+E+F+K+M 32,3 (**) 83 

Solução 3N 

Ligação ao posto de corte em Torre de 
Moncorvo, sem travessia do rio Doutor 
e travessia do rio Tua, a norte (*) e do 

rio Sabor 

A+I+J+F+K+M 35,3 (**) 91 

Solução 4 
Ligação à SE de Armamar, com 

travessia do rio Douro na zona da 
Régua, e sem travessia do Tua 

A+I+L 42,0 113 

(*) A montante da barragem de Foz de Tua, distando cerca de 2km (Norte) ou 400 m (Sul) 

(**) Inclui 1,5 km da abertura da linha existente a 400 kV Armamar – Lagoaça (trecho M) 

 

Acresce referir que não se pode aceitar sem muitas reservas a hierarquização proposta no EIA quanto à 
“Classificação ambiental ponderada das alternativas” integrada na figura 8 do RNT e do EIA face às 
discrepâncias observáveis (Quadro 19 - Soluções em análise - classificação integrada e setorial.) entre as 
classificações: “Técnico-económica”; “Ambiental ponderada”; “Afetação da estrutura biofísica e intrusão 
visual”; “Destruição ou afetação de elementos patrimoniais”; “Afetação de atributos que conferem VUE ao 
ADV”. 
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Contudo, o EIA dispõe de informação sectorial relevante que consegue dar algumas orientações no 
âmbito da salvaguarda dos valores culturais em presença, integrando-se nos capítulos Paisagem e 
Património elementos fundamentais para compreender quais os valores em presença e quais os impactes 
associados às várias alternativas de ligação do AHFT à RNT(E), a 400 kV (ver Quadro 19). 

 

Quadro 19 - Soluções em análise - classificação integrada e setorial. 

 

De notar que: a) a escala adotada no EIA de 1 a 10 pontua gradativamente as situações de menos a mais 
favoráveis; b) a classificação técnico económica limitada a orçamentação da intervenção (pontuando a 
mais baixa pelo maior investimento exigível), constitui um facto pouco significativo neste EIA, pois não 
contempla os impactes negativos ou prejuízos/perda de valor dos objetos de estudo, face à 
implementação de cada uma das alternativas; c) são registadas a negrito as alternativas mais favoráveis, 
no âmbito da salvaguarda dos valores patrimoniais em presença. 

Pelo exposto tendo em consideração os riscos, inerentes a ações que: 

 Venham a comprometer a identidade, a autenticidade e integridade dos valores patrimoniais em 
presença, (“objetos” materiais e imateriais classificados, em vias de classificação e respetivas 
zonas de proteção, sejam gerais, provisórias ou especiais); 

 Venham a acrescer entropia visual ao cruzar vale(s), cumeadas e demais atributos do ADV, salvo 
condições excecionais que envolvam a substituição ou justaposição de redes; 

 Estejam associadas a fortes indícios de impactes de forma global negativos, permanentes não 
minimizáveis, locais/regionais, de magnitude elevada associáveis a várias alternativas; 

Constata-se que: 

 As alternativas identificadas como 1, 2SI, 2NI, 2NM e 4 deverão ser preteridas pelos elevados 
riscos no âmbito da salvaguarda do património cultural; 

 A alternativa 2SM afigura-se como menos lesiva que as anteriores, tendo em consideração o 
recurso a traçados mistos, a travessias em zonas mais antropizadas e contidas visualmente, não 
sendo no entanto isenta de riscos sobre os valores patrimoniais em presença; 

 A Solução 3S será a menos impactante sobre os valores culturais em presença, seguida de 
imediato pela 3N, uma vez que adotam corredores que excedem essencialmente a área afeta ao 

Soluções 
consideradas no EIA 

Classificação integrada Classificação setorial 

Técnico 
Económica 

Ambiental 
ponderada das 

alternativas 

Afetação da 
estrutura 
biofísica e 

Intrusão visual 

Destruição ou 
afetação de 
património 

Afetação de 
atributos que 
conferem VUE 

ao ADV 
Solução 1 8 7,3 8 6 4 

Solução 2SI 5,8 5,3 2 4 3 
Solução 2SM 6,3 6,7 10 4 7 
Solução 2NI 4,5 3,9 1 1 3 
Solução 2NM 5,0 5,3 7 2 7 
Solução 3S 5,9 7,2 9 10 10 
Solução 3N 4,8 6,1 8 8 10 

Solução 4 4,1 4,5 3 1 1 
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ADV, que menos afetam os atributos que conferem o VUE, que cruzam zonas caracterizadas por 
uma menor densidade de valores patrimoniais e que interferem menos com áreas de 
sensibilidade visual elevada e muito elevada. 

 

D. Condicionantes e medidas de minimização 

Na generalidade, o EIA considera que os impactes diretos sobre os elementos do património arqueológico 
e arquitetónico são evitáveis, «salvo alguma situação excecional imprevisível». 

As medidas de minimização propostas aplicam-se, na fase de construção na AI do Projeto, relativamente 
às ocorrências 1 a 32 e 183 a 193, que segundo o EIA foram «identificadas ou reconhecidas/relocalizadas 
no âmbito do trabalho de campo» (Vol. III, Anexo 22, p. 44 e seguintes). 

É assim apresentado um conjunto de medidas gerais e específicas, nomeadamente relativas à fase de 
elaboração do Projeto de Execução. 

Para a minimização de impactes «diretos ou indiretos do projeto, deverá adotar-se como medida 
preferencial a definição do traçado da linha elétrica e da localização dos apoios no solo, afastando-os das 
ocorrências de interesse cultural (Medida 1)». 

Identifica a necessidade de prospetar sistematicamente «o corredor (de 100 m de largura) 
correspondente ao traçado da solução aprovada em fase de estudo prévio (Medida 2)». 

Refere ainda que poderá haver necessidade de executar «sondagens arqueológicas (manuais ou 
mecânicas) de diagnóstico (Medida 3) com o objetivo de obter informação que permita determinar o 
estado de conservação, a funcionalidade e o interesse científico das ocorrências em avaliação». 

Para a fase de construção preconiza como medida preventiva relativamente a vestígios ocultos que 
«todas as atividades que envolvam o remeximento e escavação de solo e subsolo (desmatação, 
decapagem e escavação) carecem de acompanhamento arqueológico integral e contínuo (Medida 4)», 
bem como «a monitorização do estado de conservação das ocorrências situadas nas proximidades das 
frentes de obra». Refere ainda a necessidade de ser efetuada a «Sinalização e delimitação de zonas de 
proteção (Medida 5) de ocorrências localizadas na periferia da Área de Incidência do projeto ou junto das 
frentes de obra, que possam estar em situação de risco». 

Complementarmente e em articulação com outras medidas (4 e 5) o EIA preconiza a conservação in situ 
(Medida 6) das ocorrências durante a execução da obra, bem como «da sua inclusão em planta de 
condicionantes do caderno de encargos da obra». 

Preconiza igualmente o «registo topográfico, fotográfico e descritivo (Medida 7) das ocorrências que 
venham a ser afetadas pelo projeto, bem como aquelas que não sendo afetadas por este possam correr 

risco de afetação devido à sua proximidade em relação às frentes de obra», propondo a sua enumeração 
na DIA. 

O EIA não propõe medidas para a fase de exploração mas refere que «as ocorrências conhecidas deverão 
constar em planta de condicionantes e serem adotadas outras medidas de minimização em função dos 
resultados adquiridos em fases precedentes (construção e exploração)». 
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As medidas de minimização apresentadas para a fase de elaboração do projeto de execução, 
nomeadamente para o RECAPE, e de construção, são as seguintes relativamente às ocorrências 
patrimoniais: 

 4 e 5, «os locais de implantação dos apoios devem ser ajustados de modo a afastarem-se das 
áreas preservadas destas ocorrências»; 

 8, 9, 10 e 12, o «traçado da linha e o local de implantação dos apoios devem ser afastados, pelo 
menos 50 m, a partir da periferia destes monumentos»; 

 15 e 16, sobrepassadas, preconiza «o maior afastamento possível dos apoios mais próximos e o 
impedimento de uso daquelas vias para passagem de máquinas, na fase de construção»; 

 187 e 188, sobrepassadas «o maior afastamento possível dos apoios mais próximos e o 
impedimento de uso daquela via para passagem de máquinas, na fase de construção» ou no caso 

da inevitabilidade da afetação da via o seu registo; 
 21, 24, 26, 29, 31, 186, «ajuste do traçado da linha e dos locais de implantação de apoios de 

modo a ficarem o mais afastado possível das ocorrências»; 
 28, não relocalizada, propõe duas medidas «(a) o afastamento do local de implantação dos 

apoios no solo em relação à área (presumida) da ocorrência; (b) execução de sondagens 
arqueológicas manuais prévias no local de implantação dos apoios»; 

 192, «realizadas sondagens arqueológicas manuais prévias no local de implantação dos apoios»; 
 193, «ajuste do local de implantação do apoio mais próximo, afastando-o 50 m (distância 

mínima) da ocorrência». 

Como medidas específicas para a fase de obra o EIA preconiza o seguinte relativamente às ocorrências 
patrimoniais: 

 11, 27 e 32, acompanhamento arqueológico; 

 4, 5, 8, 9, 10, 12, 15, 16, 21, 24, 26, 29, 31, 186, 187 e 188, sinalização, delimitação e 
acompanhamento arqueológico. 

O EIA propõe ainda nas medidas gerais (Vol. II, p. 335 e seguintes) que deverá ser assegurado que a 
localização do traçado e dos apoios no Projeto de Execução (e nos eventuais ajustes em obra) se faça 
com um afastamento de mais de 100 m de qualquer dos bens imóveis patrimoniais com importância 
muito elevada, elevada ou média, com exceção das linhas ferroviárias (MM.PC.01). 

O EIA preconiza ainda outras medidas de minimização (e de valorização) dirigidas a outros elementos 
patrimoniais que constituam atributos do ADV, tais como a armação do terreno em socalcos ou os locais 
de culto, nomeadamente: 

 Inventários de elementos patrimoniais, nomeadamente de construções adjetivas (MV.PC.01); 
 Divulgação dos resultados obtidos nos trabalhos de acompanhamento arqueológico e de 

eventuais sondagens e escavações, nomeadamente através de publicações (MV.PC.02); 
 Ações de recuperação de elementos patrimoniais degradados ou ameaçados (MV.PC.03); 
 Melhoria das condições de acessibilidade e interpretação de elementos patrimoniais (MV.PC.04). 

Estas medidas, de acordo com a solução a desenvolver em Projeto de Execução e atendendo ao contexto 
geográfico e patrimonial, deverão ser pormenorizadas no RECAPE. 
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Relativamente à Paisagem Cultural - Património Mundial ADV, o EIA considera que a principal medida de 
minimização «de impactes negativos consiste na seleção da solução com menos impactes sobre os 
atributos que conferem VUE ao ADV», propondo que na fase de Projeto de Execução sejam 
pormenorizadas as medidas, destacando-se: 

 MM.PM.01 - Localização dos elementos de projeto evitando afetação física nos atributos - 
culturais e naturais do ADV, em particular na armação de terrenos em socalcos, mortórios e 
geossítios; 

 MM.PM.02 – Localização dos elementos de projeto a uma distância mínima de 400 m de bens do 
património classificado ou em vias de classificação, de locais de culto e miradouros; 

 MM.PM.03 – Inventariação no corredor da alternativa selecionada, de mortórios, parcelas com 
sistema de armação do terreno, caminhos tradicionais murados e hortas e pomares murados; 

 MM.PM.04 – Inclusão no Plano de Gestão Ambiental da Obra de procedimento para a 
recuperação de caminhos, muros, terraços e outros elementos com valor patrimonial que possam 
ser afetados na obra; 

 MM.PM.05 – Inclusão no Plano de Gestão Ambiental da Obra de procedimento para o ajuste de 
localização de apoios que acautele os atributos e outros valores paisagísticos; 

 MM.PM.06 – Inclusão no Plano de Gestão Ambiental da Obra de critérios para a localização de 
estaleiros e parques de material fora do ADV, com exceção de áreas já infraestruturadas ou de 
áreas degradadas que sejam posteriormente recuperadas. 

Assim, na generalidade concorda-se com as medidas de minimização preconizadas pelo EIA (Vol. II, pp. 
336-344 e no Quadro 4.2, Anexo 22, Vol. III), nomeadamente as específicas e de valorização a enunciar 
de acordo com a alternativa selecionada. 

Quanto às medidas gerais, estas deverão ter a redação, que seguidamente se enuncia. 

 

D.1. Condicionantes ao projeto 

1. O Projeto de Execução não deverá afetar bens imóveis classificados ou em vias de classificação, 
devendo ser minimizadas eventuais afetações do respetivo enquadramento paisagístico. 

2. Na fase de elaboração do Projeto de Execução, deverão ser delimitados os bens imóveis 
patrimoniais classificados e em vias de classificação e as respetivas zonas de proteção legal em 
vigor, não podendo essas áreas ser diretamente afetadas pelo projeto. 

3. Na fase de elaboração do Projeto de Execução, e relativamente ao Trecho A localizado dentro 
do ADV e comum a todas as Soluções Alternativas, deverão ser estudadas as melhores soluções 
de traçado, de colocação dos apoios e de altura mínima dos postes, que minimizem os impactes 
paisagísticos, em especial sobre o rio Douro e na área da foz do rio Tua, bem como 

apresentado obrigatoriamente o respetivo plano de acessos a utilizar na fase de obra. O 
RECAPE deverá especificamente fundamentar as soluções adotadas neste Trecho. 

4. Na fase de elaboração do Projeto de Execução a implantação dos elementos de projeto deverá 
evitar a afetação física dos atributos culturais e naturais do ADV, em particular na armação de 
terrenos em socalcos, mortórios e geossítios. 
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5. O RECAPE deverá demonstrar que os resultados da prospeção arqueológica sistemática foram 
tidos em consideração na fase de elaboração do Projeto de Execução e que o mesmo procurou 
evitar a afetação direta das ocorrências identificadas ou que venham ainda a ser identificadas 
no decurso desses trabalhos. 

 

D.2. Fase de Elaboração do Projeto de Execução/RECAPE 

PAT1. Para a elaboração do Projeto de Execução deve ser efetuada a prospeção arqueológica 
sistemática dos corredores selecionados, numa faixa de 100 metros de largura do eixo da linha 
projetada, e de todas as componentes de projeto, como acessos, estaleiros, etc. O relatório de 
Trabalhos Arqueológicos (prospeção) deve ser apresentado no RECAPE, bem como a 

demonstração dos ajustes que os respetivos resultados tiveram no Projeto de Execução. 
PAT2. Na fase da elaboração do Projeto de Execução, quando por razões técnicas do Projeto, não 

houver possibilidade de proceder a alterações pontuais de traçado ou de localização dos 
respetivos componentes, a destruição total ou parcial de um Sítio deverá ser assumida no 
RECAPE como inevitável. Deve ficar também expressamente garantida a salvaguarda pelo 
registo arqueológico da totalidade dos vestígios e contextos a afetar diretamente pela obra. No 
caso de elementos arquitetónicos e etnográficos, através de registo gráfico, fotográfico e da 
elaboração de memória descritiva; no caso de sítios arqueológicos, através da sua escavação 
integral. 

PAT3. Na fase de elaboração do Projeto de Execução os elementos do projeto não deverão ser 
implantados a uma distância inferior a 400 m no caso dos bens imóveis classificados ou em vias 
de classificação, de locais de culto e miradouros. 

PAT4. A Carta de Condicionantes à localização dos Estaleiros, manchas de empréstimo e depósito, 

com a implantação dos elementos patrimoniais identificados, deve integrar o Caderno de 
Encargos da Obra. 

PAT5. A Carta de Condicionantes patrimoniais deverá interditar, em locais a menos de 50 m das 
ocorrências patrimoniais, a instalação de estaleiros, acessos à obra e áreas de 
empréstimo/depósito de inertes; na fase obra a mesma deverá ser facultada a cada empreiteiro. 

PAT6. O RECAPE deverá ainda prever a realização da prospeção arqueológica das zonas de 
estaleiro, manchas de empréstimo e depósito de terras, caminhos de acesso à obra, caso as 
mesmas se encontrem fora das áreas prospetadas nessa fase ou que tivessem apresentado 
ausência de visibilidade do solo. 

 

D.3. Fase Prévia à obra e de obra 

PAT7. Deverá ficar previsto que o acompanhamento arqueológico a executar na fase de obra 
deverá ser efetuado de modo efetivo, continuado e direto por um arqueólogo em cada frente de 
trabalho sempre que as ações inerentes à realização do projeto não sejam sequenciais mas 
simultâneas. 

PAT8. O acompanhamento arqueológico da obra deverá incidir em todos os trabalhos, durante a 
instalação de estaleiros, as fases de decapagem, desmatação e terraplenagens, abertura de 
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acessos, escavação de caboucos para a fundação dos apoios e de todas as ações que impliquem 
revolvimento de solos. 

PAT9. Após a desmatação, deverá ser efetuada a prospeção arqueológica sistemática das áreas 
de incidência direta de todas as componentes de obra. 

PAT10. 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. 

PAT11. Os resultados obtidos no acompanhamento arqueológico poderão determinar a adoção de 
medidas de minimização específicas (registo documental, sondagens de diagnóstico, escavações 

arqueológicas, entre outras) nomeadamente no caso de não ser possível determinar a 
importância científica e patrimonial das ocorrências então identificadas. 

PAT12. Achados arqueológicos móveis efetuados no decurso da obra deverão ser colocados em 
depósito credenciado pelo organismo de tutela. 

PAT13. Dever-se-á sinalizar e vedar as ocorrências patrimoniais localizadas no interior da faixa de 
25 m centrada no eixo da linha e junto aos apoios, de forma a evitar a sua afetação pela 
circulação de pessoas e máquinas, que aí deverá ser proibida ou muito condicionada. 

PAT14. Dever-se-á efetuar a sinalização das ocorrências situadas, até cerca de 50 m da obra, 
condicionando a circulação de modo a evitar a sua afetação. 

 

D.4. Fase de Exploração 

PAT15. Sempre que se desenvolverem ações de manutenção ou outros trabalhos deverá ser 

fornecida aos empreiteiros e subempreiteiros a Carta de Condicionantes atualizada com todas as 
ocorrências patrimoniais. 

 

E. Considerações finais 

Do ponto de vista do Património Cultural considera-se que este EIA constitui um esforço precursor na 
abordagem em AIA dos impactes numa Paisagem Cultural e nomeadamente com VUE, o que traduz um 
esforço em garantir o cumprimento dos parâmetros definidos na fase de definição do âmbito. 

O EIA acredita que o grau de impacte considerado para as ocorrências patrimoniais pode ser eficazmente 
reduzido com a concretização das medidas de minimização preconizadas, situação que será ainda 
reavaliada em fase de RECAPE. 

Dada a fase de Estudo Prévio em que o projeto foi apresentado poderá ser possível reduzir os impactes 
durante a elaboração do Projeto de Execução, sendo no entanto de ressalvar que do ponto de vista do 
Património Cultural que existem vários riscos. 

A todos os valores em presença na área do projeto sobrepõe-se o do Alto Douro Vinhateiro, Património 
Mundial, que constitui assim um fator diferenciador e condicionante da avaliação ambiental. 
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De acordo com o Guidance on Heritage Impact Assessements for Cultural World Heritage Properties, 
ICOMOS, janeiro de 2011, na avaliação impactes em bens Património Mundial tem que ser considerada a 
questão de os impactes poderem ser evitados, reduzidos, reabilitados ou compensados, bem como 
apontadas as condições em que será possível aceitar a execução do projeto, atendendo ao respetivo 
contexto de sustentabilidade do bem Património Mundial, incluindo a sua autenticidade e integridade. 

Na PDA foi assim expressamente referida a necessidade de serem apresentadas soluções alternativas 
outros corredores e/ou outras soluções técnicas e/ou medidas de compensação ambiental que 
diminuíssem o impacte de infraestruturas similares existentes. 

A afetação do ADV coloca assim a questão de saber de que forma é que esta será esta aceitável, 
nomeadamente pela própria UNESCO. Entende-se, de acordo com as próprias orientações do Guia do 
ICOMOS, que a um impacte deverá corresponder uma compensação ambiental de natureza similar, o que 

no presente caso, poderá ser interpretado como correspondendo à desmontagem de uma linha em 
operação no ADV. 

 

F. Conclusão 

Ponderadas as várias questões, e dada a complexidade e diversidade dos impactes em presença, estas 
vão certamente dificultar a tarefa de elaboração de um Projeto de Execução que dê resposta a todas as 
variáveis em presença, nomeadamente as mais específicas e relativas à área do território do Alto Douro 
Vinhateiro. 

Considerando: 

 A inevitabilidade da construção de uma ligação à Rede Nacional de Transporte de Eletricidade, a 

400 kV, do Aproveitamento Hidroelétrico de Foz Tua; 
 Todos os estudos que constituem os antecedentes deste processo e os que integram este 

procedimento de AIA; 
 O incontornável Valor Universal Excecional constituído pelo Alto Douro Vinhateiro; 

verifica-se o seguinte: 

 Duas das Soluções alternativas em avaliação, a 3S e a 3N são, do ponto de vista do Património 
Cultural (incluindo a Paisagem Cultural), claramente aceitáveis, sendo, por essa ordem, 
claramente as ambientalmente menos desfavoráveis; 

 Outra das Soluções alternativas em avaliação, 2SM, dadas as características do projeto que prevê 
a concentração da nova linha a 400 kV e das linhas existentes a 220 kV numa única linha mista 
400/220 kV é, do ponto de vista do Património Cultural (incluindo a Paisagem Cultural), também 
aceitável, apesar de ser mais desfavorável do que as anteriores duas; 

 Todas as restantes Soluções alternativas, do ponto de vista do Património Cultural (incluindo a 
Paisagem Cultural), apresentam na fase de exploração impactes sobre o Alto Douro Vinhateiro, 
(Património Mundial, Monumento Nacional), de muito difícil minimização e aceitação, pelo que 
não se podem considerar soluções de projeto a aprovar e consequentemente a desenvolver, sem 
que se coloque em causa a integridade e a autenticidade do bem. 
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Assim, relativamente ao Projeto de Ligação à rede Nacional de Transporte de Eletricidade, a 400 kV, do 
Aproveitamento Hidroelétrico de Foz Tua, do ponto de vista do Património Cultural, incluindo a Paisagem 
Cultural do Alto Douro Vinhateiro, Património Mundial, emite-se parecer favorável condicionado para as 
Soluções alternativas 3S, 3N, e 2SM e desfavorável para as restantes Soluções alternativas (1, 2SI, 2NI, 
2NM e 4). 

 

6.12.2. Contributo da CCDR/N sobre Paisagem Cultural - Património Mundial ADV 

A. Caracterização da situação de referência 

O presente EIA considera um novo fator - Paisagem Cultural - Património Mundial ADV- que integra o 
fator Paisagem e o fator Património Cultural, Arqueológico, Arquitetónico e Imaterial, dado que é a 

própria paisagem o elemento patrimonial classificado. 

O Aditamento ao EIA e posteriores Elementos Complementares vieram a revelar-se muito elucidativos 
sobre alguns aspetos essenciais, nomeadamente para a caraterização do ambiente potencialmente 
afetado e identificação, previsão e avaliação de impactes. 

Por outro lado, a visita de campo também contribuiu para uma melhor apreensão da situação de 
referência, bem como para antever alguns dos potenciais impactes, sobretudo ao nível da intrusão visual 
na paisagem, para os corredores das diversas alternativas em avaliação. 

Para este aspeto específico, concorreram também as simulações do traçado das linhas e apoios efetuadas 
pela Missão Douro (integrada na CCDR/N) utilizando outros pontos de observação para além dos 
utilizados nas antevisões apresentadas no EIA, sobretudo nas zonas de atravessamento do rio Douro a 
montante de Foz Tua e junto à barragem da Valeira. 

A caraterização do ambiente potencialmente afetado de que trata o Capítulo 4 do EIA inclui a secção 
4.12. Paisagem Cultural - Património Mundial ADV, que se considera estar suportada em fontes de 
informação adequadas para identificar e caracterizar, na área de estudo, os atributos culturais e naturais 
que conferem VUE ao ADV e mesmo para a caracterização realizada noutras secções do Capítulo 4 
intimamente relacionadas com este fator – nomeadamente Uso do Solo, Paisagem, Património Cultural, 
Arqueológico, Arquitetónico e Imaterial. 

Uma vez que existe efetivamente mais informação disponível e com maior grau de detalhe para a área do 
ADV, resultante dos Estudos de Base e do Relatório de Avaliação do Estado de Conservação do Bem Alto 
Douro Vinhateiro – Paisagem Cultural Evolutiva Viva (Andresen e Rebelo, 2013), reconhece-se a 
importância de terem sido efetuadas visitas de campo para a fase de caraterização. 

Na sequência do proposto na PDA, foram considerados os “Atributos Culturais” e os “Atributos Naturais” 
que conferem VUE ao ADV e que se encontram devidamente identificados no Quadro 4.12.1, revisto no 

Elemento 22 do Aditamento. 

A caraterização é desenvolvida em subsecções que tratam de forma individual ou agrupada os atributos 
acima identificados. É apresentada a correspondente caraterização e análise qualitativa e quantitativa, 
quer na área do ADV, quer na ZEP, ainda que, para situações pontuais, apenas tenha sido possível 
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determinar a densidade relativa da presença desses atributos, dada a extensão dos corredores em 
análise. 

Todos os atributos culturais e naturais foram qualificados como tendo uma importância muito elevada, o 
que se considera adequado. 

Chama-se no entanto à atenção para o facto de fora da área do ADV, serem considerados como “atributo 
cultural” também os terrenos com armação em patamares (com ou sem muros de xisto), o que implicará 
uma sobre valorização dos potenciais impactes “na ZEP” e “fora do ADV e ZEP”. 

Certamente por lapso no Desenho 30 corrigido (março de 2014), não se encontram representadas as 
construções adjetivas. No entanto, é possível aceder a essa informação no mesmo desenho datado de 
dezembro de 2013. 

A nova secção 4.12.16. – Síntese dos Atributos do ADV (apresentada no Elemento 10 do Aditamento), 
apresenta a síntese da magnitude da presença de atributos culturais e naturais que conferem VUE ao 
ADV atravessada pelos corredores das várias alternativas na área do sítio [Quadro 4.12.15 abaixo 
reproduzido (Quadro 20)], que resulta da apreciação qualitativa da magnitude da presença dos diversos 
atributos na área do ADV, utilizando uma escala com quatro graus: 

 Magnitude nula ou irrelevante (branco) 
 Magnitude reduzida (amarelo) 
 Magnitude média (laranja) 
 Magnitude importante (vermelho) 
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Quadro 20 - Síntese da magnitude da presença de atributos culturais e naturais que conferem VUE ao 
ADV, atravessada pelos corredores das várias alternativas, na área do ADV. [Fonte: EIA] 

 
 

Assim, considera-se que a situação de referência se encontra devidamente caraterizada, permitindo 
conhecer o estado atual da “Paisagem Cultural - Património Mundial ADV” potencialmente afetada pelo 
projeto em análise. 

Contudo, sendo a Paisagem Cultural Evolutiva e Viva um fator para o qual concorrem a Paisagem, o 
Património cultural, o Uso do solo, a Sócio-economia, a Biodiversidade e o Ruído, é relevante atender 
também à caraterização da situação de referência desses outros fatores, de forma holística e integrada e 
integradora. 
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B. Identificação e avaliação de impactes 

O Estudo de Impacte Patrimonial (EIP) foi elaborado de forma integrada com o EIA, e aproveitou 
informação produzida e utilizada relativa aos fatores de ambiente acima referidos, tal como descrito na 
respetiva metodologia. 

A avaliação de impacte patrimonial focalizou-se nos atributos que conferem VUE ao ADV, já identificados 
na caraterização da situação de referência, e suscetíveis de serem potencialmente afetados pelo projeto 
da LMAT. 

A avaliação do significado dos impactes segue a metodologia descrita no § 5-8 e seguintes do Guia 
ICOMOS, o mesmo acontecendo no capítulo 6 do Relatório -Identificação, Previsão e Avaliação de 
Impactes, para os elementos patrimoniais (sejam ou não atributos que confiram VUE ao ADV). 

A escala de importância de bens patrimoniais utilizada resulta da aplicação do esquema do Anexo 3A do 
Guia ICOMOS e essa importância pode ser: muito elevada, elevada, média, reduzida, negligenciável ou 
desconhecida. 

No caso em concreto do ADV Paisagem Cultural Património Mundial, essa importância é corretamente 
classificada como “muito elevada”, tal como apresentado no extrato do Quadro 2.1 do EIP, que a seguir 
se reproduz. 

 

Quadro 21 - Escala de importância de bens patrimoniais (tabela do anexo 3A do Guia ICOMOS). 
[Fonte: Adaptado do Quadro 2.1 do EIP – Anexo 28 do EIA] 

 
 

A escala de avaliação da magnitude dos impactes em face das alterações previsíveis é classificada em 
elevada, moderada, reduzida, negligenciável ou nula. 

A magnitude da presença de atributos culturais e naturais que conferem VUE ao ADV na área atravessada 
pelos corredores das várias alternativas é apresentada no Quadro 4.12.15, constante na caraterização da 
situação de referência (acima reproduzido – Quadro 20). 

Da análise dos resultados obtidos, para o conjunto de atributos naturais e culturais do ADV, o EIP conclui 
que: 
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 A Solução 3, nas suas duas alternativas, sobressai como a mais favorável, abrangendo 
unicamente no seu atravessamento do ADV magnitudes da presença de atributos do ADV 
“nulas/irrelevantes” ou “reduzidas”; 

 Segue-se como mais favorável a Solução 2, nas suas quatro alternativas, embora dentro destas 
surjam como um pouco mais favoráveis as alternativas 2SM e 2NM; 

 Surge em seguida a Solução 1, um pouco menos favorável que a Solução 2; 
 A Solução 4 traduz-se na solução menos favorável. 

Foi estabelecido que o principal impacte gerado pelo projeto de ligação do AHFT à RNT(E) nas fases de 
projeto, construção e exploração, adota a designação síntese “Afetação dos atributos que conferem VUE 
ao ADV”, pelo carácter integrador que assume. 

Essa afetação ocorrerá potencialmente pela redução física de atributos culturais e naturais, provocada 

pela construção e presença da base dos apoios, pelo impacte visual decorrente da presença dos apoios e 
da linha e, ainda, por alterações no ambiente sonoro na sua proximidade imediata. 

Quanto à destruição ou dano físico, o EIP afirma que tal não ocorrerá relativamente aos elementos 
patrimoniais conhecidos e que a implantação dos apoios não será feita sobre muros de suporte de 
socalcos, sobre geossítios, nem sobre faixas ribeirinhas, orientação com a qual se concorda. 

Estima o número de apoios que potencialmente ocorrerá em áreas com armação de terreno em socalcos 
(que variará consoante a solução escolhida, mas sempre em número inferior a dez), que poderá ocupar 
solo com vinha, outras culturas mediterrânicas, matos e matas. A ocupação do solo restringe-se às áreas 
de cada um dos quatro maciços que sustentam as bases dos apoios da linha. 

Este impacte pode ser evitado ou minimizado através de uma definição criteriosa da localização dos 
futuros apoios, situação que se traduzirá numa alteração muito reduzida dos atributos e, como tal, de 

magnitude negligenciável. 

O impacte visual da presença da linha sobre os atributos é corretamente identificado como negativo, 
indireto, apenas reversível com a desmontagem da linha, com magnitude regional e mitigável, através da 
otimização do traçado e da localização dos apoios, bem como através de medidas específicas de 
integração paisagística. 

Focalizando a análise no ADV, e tendo em consideração as extensões de linha com maior visibilidade, em 
áreas de baixa capacidade de absorção visual, e em áreas de qualidade visual e sensibilidade visual muito 
elevada, verifica-se que as Soluções 3 são as que têm menor impacte visual e a Solução 4 a que 
apresenta maior impacte, ficando as Soluções 1 e 2 em posição intermédia. 

Alargando a área de análise à ZEP e apenas com uma seleção de atributos constituídos pela vinha, 
terreno armado em socalcos e vegetação natural, os resultados no que se refere à afetação visual são 

semelhantes aos obtidos para o ADV. 

Assim, o impacte visual do projeto, consoante as Soluções, pode traduzir-se em magnitudes reduzidas ou 
negligenciáveis. A hierarquização das soluções deverá ter este fator presente. 

Quanto às alterações no ambiente sonoro, e dado que o ruído emitido pela linha aérea é percetível até 
cerca de 100 m de distância, constata-se que a Solução 4 será a única em que poderá ocorrer esse 
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impacte. Contudo, como o traçado pode ser otimizado em fase de elaboração do Projeto de Execução, o 
impacte pode ser mitigado e mesmo evitado. 

Para a avaliação dos impactes cumulativos no âmbito da Avaliação de Impacte Patrimonial (AIP) foram 
considerados: 

 No trecho A, comum a todas as soluções, o Aproveitamento Hidroelétrico de Foz Tua; 
 Na travessia do Douro a montante de Foz Tua a linha existente a 60kV; 
 Na travessia do Douro junto à Valeira as linhas a 220kV já existentes, a própria barragem e sua 

envolvente; 
 No caso da travessia junto a Bagaúste, uma situação idêntica à anterior mas com a presença de 

um número de linhas de alta tensão superior. 

A magnitude dos impactes cumulativos foi considerada negligenciável para o Trecho A (comum a todas as 
soluções) e para a travessia junto à Valeira e reduzida nas outras duas situações. 

Por fim, a avaliação global do significado dos impactes resulta do cruzamento entre a importância do 
atributo patrimonial e a magnitude da alteração prevista, de acordo com a matriz apresentada no 
Quadro 5.6. do Aditamento (Elemento 6), que abaixo se transcreve (Quadro 22). 

 
Quadro 22 – Avaliação global do significado do impacte do projeto sobre o ADV por alternativa. [Fonte: EIA] 
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Da avaliação global do significado do impacte do projeto sobre o ADV, por alternativa, conclui-se que o 
mesmo terá um impacte global moderado nos atributos que lhe conferem VUE, diferenciados consoante 
as alternativas analisadas e variando os impactes nos vários atributos entre neutros, reduzidos e 
moderados. 

As Soluções 3S e 3N são as que apresentam menor significado de impactes negativos nos atributos do 
ADV, sendo a Solução 4 a que apresenta globalmente maior significado de impactes (sobretudo nos 
atributos culturais). 

Das restantes, a alternativa de travessia do ADV junto à Valeira em linha mista com desmontagem de 
uma linha a 220kV pré existente (Soluções 2SM e 2NM) constitui uma medida positiva, no sentido da não 
proliferação de linhas aéreas de transporte e de distribuição de eletricidade no ADV. 

 

C. Condicionantes ao projeto e medidas de minimização; Planos de monitorização 

No Projeto de Execução terá de ser definida criteriosamente a localização dos apoios, de forma a que a 
sua construção não implique perda física de áreas com armação de terreno em socalcos e que reduza ao 
mínimo a perda de outros atributos que conferem VUE ao ADV, que não puderam ser totalmente 
identificados nesta fase do EIA, e que, simultaneamente, permita reduzir ao mínimo o impacte visual na 
paisagem resultante da presença da LMAT. 

Assim, concorda-se com as medidas de minimização propostas no âmbito do presente fator, MM.PM.01 a 
MM.PM.06, em articulação com as previstas para o Património Cultural (PC) e para a Paisagem (PA), que 
são concorrentes para o mesmo objetivo. 

Na otimização da localização dos apoios deve ser tida em conta a pré existência de acessos, de áreas 

degradadas, e de áreas já intervencionadas no âmbito da obra do AHFT, assim como a proposta contida 
no Landscape Master Plan4. 

No Trecho A deverá ser pormenorizadamente estudada a otimização do traçado da linha, da localização 
dos apoios e o próprio tipo de apoio, de modo a diminuir também o impacte visual da sua presença na 
área do ADV. 

A proposta de medidas de valorização (MV) para os atributos culturais e naturais do ADV merece 
concordância. Está prevista a realização de inventários de atributos, a execução de ações de recuperação 
e valorização de miradouros (que deverão ser articuladas com a melhoria de condições de acessibilidade 
e de interpretação dos elementos patrimoniais) e ações de recuperação de áreas degradadas que 
constituem dissonâncias ambientais. No caso de ser selecionada a Solução 2 em linha mista, deverá ser 
realizada a recuperação ambiental da envolvente à barragem da Valeira. 

Caso venha a ser adotada uma solução que inclua o trecho D, deverá ser equacionada a utilização de 

apoios de linha dupla a partir da zona de Tabuaço até à Subestação de Armamar. 

                                                           
4
 Plano Geral da Paisagem da Zona de Construção do Aproveitamento Hidroelétrico de Foz Tua em Património Mundial - ADV, 

dezembro 2012 
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Na sobrepassagem da LMAT sobre a albufeira de Foz Tua e dada a proximidade à barragem, deve ser 
evitada a utilização da balizagem de assinalamento aeronáutico, a menos que se venha a demonstrar ser 
absolutamente obrigatória. 

No que se refere aos planos de monitorização, não se concorda que não seja necessário desenvolver 
atividades de monitorização relativas a potenciais impactes negativos do ADV. Considera-se, contudo, que 
essa dimensão, juntamente com a dos impactes em elementos do património cultural, poderá ser 
agregada ao programa de monitorização da Paisagem, o qual deverá vir a ser formatado de modo a 
incluir claramente estas valências. 

Quanto à proposta de monitorizar a concretização e eficácia das ações de valorização merece 
concordância, recomendando-se também para este caso que possa ser integrado com a monitorização 
das medidas de recuperação e integração paisagística e de valorização previstas no âmbito da Paisagem, 
bem como com as relativas ao Património Cultural. 

 

D. Análise de alternativas 

A avaliação global efetuada e as conclusões apresentadas no EIP (aditado pelo Elemento 6) demonstram 
que: 

 A Solução 4 surge como a que apresenta patentemente maior importância de impactes negativos 
nos atributos do ADV (sobretudo nos de natureza cultural), seguida globalmente das Soluções 2I 
e da Solução 1 (apesar de esta última ser aquela que tem um menor desenvolvimento linear); 

 As Soluções 2M, de linha mista, que permitem a convergência num único traçado de uma linha já 
existente e da nova a construir, numa extensão de cerca de 9 km, junto à barragem da Valeira, 
revelam-se menos desfavoráveis do que as anteriores; 

 As alternativas menos impactantes nos atributos que conferem VUE ao ADV, são as Soluções 3. 

Assim, concorda-se com a avaliação de que o projeto da ligação do AHFT à RNT(E) terá um impacte 
global moderado nos atributos que conferem VUE ao ADV, embora com significado diverso consoante as 
alternativas avaliadas. 

Os critérios que consensualmente orientaram a seleção da solução alternativa mais adequada foram: 

 Minimizar a travessia do ADV e da sua zona tampão (que corresponde genericamente à ZEP); 
 Reduzir ao mínimo a afetação dos atributos que conferem VUE ao ADV (apenas a saída da 

Subestação do AHFT, que corresponde ao trecho A, comum a todas as soluções alternativas em 
avaliação, constitui um atravessamento inevitável do ADV); 

 Evitar a densificação de infraestruturas na área que é Património Mundial; 
 Privilegiar a utilização de corredores pré existentes de linhas de alta tensão, que permitam a 

concentração das linhas nos mesmos apoios; 
 Ponderar a avaliação efetuada no âmbito dos demais fatores de ambiente (sobretudo Uso do 

solo, Paisagem, Património cultural, Biodiversidade e Sócio-economia), na já referida perspetiva 
holística e integradora. 

Face ao exposto, aos critérios enunciados, aos valores em presença e, simultaneamente, à minimização 
global dos impactes, considera-se aceitável a Solução 2SM afigurando-se que o projeto a desenvolver não 
afetará a Autenticidade nem a Integridade do bem ADV, desde que acauteladas as condicionantes, 
medidas de minimização e de valorização propostas, bem como as ações de monitorização. 
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7. SÍNTESE DOS PARECERES DAS ENTIDADES EXTERNAS 

As entidades que se pronunciaram, no âmbito da consulta efetuada enquanto entidades externas à CA, 
referiram vários aspetos, dos quais se destacam: 

 A EP – Estradas de Portugal refere a existência de diversas interferências com a Rede 
Rodoviária, identificando a interferência da Solução 3 com o IP2/EN 102 e transmitindo ter sido 
considerado o anteriormente mencionado (no âmbito da apreciação da PDA) relativamente ao 
PRN2000. Menciona a necessidade de cumprimento do legalmente estipulado, quando ocorra a 
sobre passagem de infraestruturas rodoviárias existentes e futuras, e no que concerne à altura 
dos condutores em relação ao nível do pavimento das estradas em causa, bem como ao 
afastamento dos apoios relativamente à zona da estrada e às condições a observar no reforço 

das fundações dos mesmos. 

Transmite ainda que quando o atravessamento aéreo de uma estrada sob a sua jurisdição 
envolver a necessidade de abate ou decote de árvores, a intervenção em causa carece de 
avaliação conjunta com a EP, com o objetivo de ser avaliado o valor patrimonial dos exemplares 
em causa e do seu estado vegetativo, podendo inclusivamente ser considerado necessário efetuar 
uma plantação de compensação. 

Por outro lado, refere ainda que os locais de interceção da linha elétrica com a rede viária sob a 
sua jurisdição carecem de licenciamento por parte de EP, assim como quaisquer alterações a 
introduzir na rede rodoviária carecem de um projeto a aprovar pela EP, sendo que a intervenção 
em causa necessita ainda de autorização. 

 O Estado-Maior General das Forças Armadas (EMGFA) transmite não ter conhecimento da 

existência de qualquer infraestrutura de telecomunicações, da sua responsabilidade, na área de 
intervenção identificada, que de algum modo possa vir a ser afetada. Informa que cabe à 
Direção-Geral de Armamento e Infraestruturas de Defesa a emissão de pareceres e autorizações 
sobre licenciamentos. 

 A Direção Regional de Agricultura e Pescas do Norte (DRAP/N) pronunciando-se no âmbito 
das suas competências e experiência de trabalho na área do ADV, evidencia que dentro do ADV o 
valor associado às culturas (vinha, olival, ou outra), principalmente em socalcos, é indissociável 
do valor paisagístico, complementando-se entre si em impacte social e económico. Assim, 
considera que o impacte paisagístico nesta área tem uma relevância que deve ser destacada e 
defendida, independentemente e sem minorizar os impactes sobre áreas de cultura e tipo de 
culturas em causa. 

Relativamente às soluções em análise, considera preferível a Solução 3, por não interferir com o 

ADV (exceto em 0,4 km), devendo optar-se em segundo lugar pela Solução 2. 

Esta entidade considera fundamental optar por não atravessar o ADV, face à relevância do 
impacte paisagístico nesta área, o qual deve ser destacado e evitado. Tendo em conta as áreas 
de cultura atravessadas, entre as três soluções (1, 2 e 3), em termos gerais apenas se consegue 
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distinguir como mais favorável a Solução 3 com cerca de 8 km de vinha, olival e pomares de 
extensão atravessada, enquanto as Soluções 1 e 2 variam entre 10 a 11 km. 

A preferência pela Solução 2 em relação à Solução 1 está relacionada com o local da travessia do 
Douro, e o seu impacte paisagístico, considerando preferível a travessia do Douro na Barragem 
da Valeira (Solução 2) face ao menor impacte na paisagem: é uma zona de reduzida visibilidade e 
que utiliza um corredor de linha já existente a 220 kV, já com um impacte relevante. O local de 
travessia do Douro em Foz Tua (Solução 1) é uma zona de grande visibilidade, e que utiliza um 
espaço-canal de uma linha existente mas apenas de 60 kV, sem impacte visual atual relevante. 

Na Solução 2, no local de travessia do Douro junto à barragem da Valeira, considera a DRAP/N 
mais favorável optar por desmontar a linha existente a 220 kV e montar a linha mista 
400/220 kV, do que optar por uma linha independente a 400 kV (a acrescer à linha já existente 

de 220 KV). 

Relativamente aos procedimentos específicos para montagem de linhas em socalcos e patamares 
(conforme proposto na documentação apresentada que integra o EIA), a DRAP/N: 

 Considera que a técnica de montagem com mastro de carga deve ser utilizada em toda a 
zona de vinha, dentro ou fora do ADV, e mesmo que a cultura não seja em socalco ou 
patamar; 

 Tece algumas considerações sobre a forma prevista para realização da assemblagem no 
caso das zonas sensíveis (incluindo vinha), considerando que, face à área elevada 
necessária para a realização da operação de montagem dos apoios, deverá ser evitada a 
todo o custo a instalação sobre as zonas com culturas permanentes instaladas, com 
destaque para vinha em primeiro lugar, mas também sobre outras culturas com valor 

económico elevado, como olival e pomares, que deverão ser incluídas como zonas 
sensíveis. 
Transmite ainda que, apesar da descrição parecer indicar que esta técnica (montagem 
sobre plataformas artificiais) evita a destruição de culturas como a vinha, olival ou 
pomares, não parece claro que tal evite a destruição das culturas. Assim, a descrição 
desta técnica deve ser melhorada e indicado de forma inequívoca se evita ou não a 
destruição de que tipo de culturas e quais as culturas inevitavelmente destruídas; 

 Refere que, no caso de destruição de culturas, com destaque para as culturas 
permanentes, a compensação deve incluir custos de perda de produção previstos, até a 
cultura retomar o seu potencial original, e ou /perdas de qualidade (por exemplo no caso 
de vinhas velhas). A compensação deve ainda incluir a eventual perda de ajudas à 
produção, sempre que tal ocorra por diminuição da área produtiva e/ou alteração das 
características da cultura, mesmo que temporariamente. 

A DRAP/N evidencia ainda as disposições propostas no EIA referentes aos impactes em termos de 
Ambiente Sonoro. 
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As posições manifestadas pelas entidades acima mencionadas, relativamente à concretização do Projeto e 
aos corredores em avaliação, são sintetizadas no quadro seguinte. 

 

Quadro 23 – Posição das entidades externas sobre o projeto e corredores/alternativas estudadas. 

Entidade Posição sobre o projeto Posição sobre os corredores/alternativas 

EP 
Não se manifesta desfavoravelmente sobre o projeto. 
Transmite as diferentes interferências dos corredores 
em estudo com Rede Rodoviária. 

Não se manifesta. 

EMGFA 
Transmite não conhecer a existência de qualquer 
infraestrutura de telecomunicações que possa vir a ser 
afetada 

Não se manifesta. 

DRAP/N 

Não se manifesta desfavoravelmente sobre o projeto. 
Transmite vários considerandos sobre as técnicas de 
construção a utilizar e as suas interferências com as 
culturas existentes 

Preferível a Solução 3, devendo optar-se em segundo 
lugar pela Solução 2. 
A Solução 2, que atravessa o rio Douro na barragem da 
Valeira, é preferível em relação à Solução 1, que 
implica o atravessamento do Douro em Foz Tua, que 
constitui uma zona de grande visibilidade. 
Na Solução 2 é mais favorável optar por desmontar a 
linha existente a 220 kV e montar a linha mista 
400/220 kV, do que optar por uma linha independente 
a 400 kV. 

 

Comentários da CA 

Na sequência da informação veiculada pelos pareceres recebidos e acima sintetizados, tecem-se os 
seguintes comentários: 

 DRAP/N 
Face ao mencionado por esta entidade relativamente aos procedimentos específicos para 

montagem de linhas em socalcos e patamares (conforme proposto na documentação 
apresentada que integra o EIA), considera-se que devem ser cumpridos os seguintes aspetos: 

 A técnica de montagem com mastro de carga deve ser utilizada em toda a zona de vinha, 
dentro ou fora do ADV, e mesmo que a cultura não seja em socalco ou patamar; 

 Na realização da assemblagem deverá ser evitada a todo o custo a instalação sobre as zonas 
com culturas permanentes instaladas, com destaque para vinha em primeiro lugar, mas 
também sobre outras culturas com valor económico elevado, como olival e pomares, que 
deverão ser consideradas como zonas sensíveis. 
Por outro lado, deve ser melhorada a descrição da técnica de assemblagem a utilizar no caso 
de zonas sensíveis (acima identificadas) e que prevê a sua realização sobre plataformas 
artificiais de bidões metálicos estrategicamente dispostos. Deverá ainda ser indicado de 
forma inequívoca se a utilização desta técnica evita ou não a destruição de que tipo de 
culturas e quais as culturas inevitavelmente destruídas; 

 No caso de destruição de culturas, com destaque para as culturas permanentes, a 
compensação deve incluir custos de perda de produção previstos, até a cultura retomar o 
seu potencial original, e ou /perdas de qualidade (por exemplo no caso de vinhas velhas). 
A compensação deve ainda incluir a eventual perda de ajudas à produção, sempre que tal 
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ocorra por diminuição da área produtiva e/ou alteração das características da cultura, 
mesmo que temporariamente. 

No que concerne aos aspetos mencionados com o Ambiente Sonoro e com as soluções 
alternativas em análise, refere-se que o transmitido pela DRAP/N forma considerados no âmbito 
da análise efetuada no âmbito do presente Parecer. 

 EP 

Na sequência do mencionado por esta entidade, no desenvolvimento do Projeto de Execução, 
deverá ser assegurada a compatibilização da localização dos apoios da linha com as vias da rede 
rodoviária existente e em construção, respeitando as demais disposições legais aplicáveis. 

Os atravessamentos das vias, assim como quaisquer alterações a introduzir na rede rodoviária, 

carecem do devido licenciamento. 

 EMGFA 

Face ao mencionado por esta entidade, no desenvolvimento do Projeto de Execução, deverá ser 
consultada a Direção-Geral de Armamento e Infraestruturas de Defesa. 
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8. RESULTADOS DA CONSULTA PÚBLICA 

Em cumprimento do preceituado no artigo 15.º do Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de outubro, 
procedeu-se à Consulta Pública do Projeto "Ligação à Rede Nacional de Transporte de Eletricidade, 
a 400 kV, do Aproveitamento Hidroelétrico de Foz Tua". 

De acordo com o definido naquele diploma legal, a Consulta Pública decorreu durante 20 dias úteis, de 
2 de abril a 2 de maio de 2014. 

No âmbito da Consulta Pública foram recebidos 24 pareceres com a seguinte proveniência: 

 Entidades da Administração Central 
 DGADR - Direção Geral de Agricultura e Desenvolvimento Rural 

 DGT - Direção Geral do Território 
 Turismo de Portugal 
 ANA, Aeroportos de Portugal, SA 

 Entidades da Administração Local 
 Câmara Municipal de Carrazeda de Ansiães 
 Câmara Municipal de São João da Pesqueira 
 Junta de Freguesia de Castanheiro e Ribalonga 
 Junta de Freguesia de Fontelonga 
 Junta de Freguesia de Linhares 
 Junta de Freguesia de Marzagão 
 Junta de Freguesia de Parambos 
 Junta de Freguesia de Vilarinho da Castanheira 

 Organizações Não-governamentais de Ambiente 

 Quercus – Associação Nacional de Conservação da Natureza 
 Associações e outros movimentos da sociedade civil 

 Associação dos Amigos do Vale do Rio Tua 
 Plataforma Salvar o Tua 
 Partido Ecologista os Verdes 

 Cidadãos 
 Mário Carvalho 
 João Teixeira, Natividade Seixas, Sofia Seixas, Teresa Seixas e Vânia Seixas, todos residentes na 

freguesia de Parambos 
 Empresas 

 ALELIV – Gestão e inovação, Lda. 
 SYMINGTON FAMILY ESTATES, Lda. 

Não se verifica dos pareceres recebidos uma posição consentânea relativamente ao projeto em avaliação, 
conforme se pode inferir da análise mais detalhada dos mesmos e cujos aspetos mais relevantes se 
sintetizam em seguida. 

O conjunto de cidadãos bem como os demais representantes da sociedade civil expressam, globalmente, 
uma posição desfavorável à implantação do projeto pelos impactes negativos não minimizáveis sobre a 
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região do Alto Douro Vinhateiro (ADV), classificado pela UNESCO, como Património da Humanidade. 
Assim: 

 A Quercus alerta que a implantação do projeto induzirá impactes negativos significativos, 
nomeadamente no que respeita aos vertebrados, em particular na avifauna devendo, por isso, 
ser estudados traçados alternativos que cumpram a legislação nacional e europeia. 
Existem estudos que indicam uma mortalidade média por quilómetro em linhas de MAT cujos 
valores médios de referências são de 13,92 aves/km/ano (Neves et al., 2005); outros autores 
referem valores de mortalidade de 288 aves/km/ano (Infante et. al., 2010). A colisão com 
infraestruturas lineares representa assim uma causa de mortalidade não natural muito importante 
para diversas espécies ameaçadas. 
No caso em análise serão afetadas de forma significativa e frequente espécies como a Águia de 

Boneli (Aquila fasciata), a Cegonha-preta (Ciconia nigra), o Grifo (Gyps fulvus), o Falcão-
peregrino (Falco peregrinus), o Tartaranhão Caçador (Circus pygargus), entre outras. Poderão ser 
afetadas também espécimes de outros locais, dado que os vales dos grandes rios são corredores 
naturais de migração e dispersão, pelo que uma infraestrutura de transporte de energia poderá 
vir a ter impactes noutras populações de aves que não as locais. 
No que diz respeito às alternativas de traçado em estudo, todas elas intercetam áreas definidas 
pelo ICNF como críticas ou muito críticas para o risco de colisão e eletrocussão para aves de 
rapina planadoras e outras aves. Segundo este normativo (ICNF 2010) não devem ser 
construídas infraestruturas lineares no interior destas áreas - buffer de 1 km ou 5 km em relação 
a ninhos de espécies protegidas e ameaçadas - configurando-se assim uma violação do Decreto-
Lei n.º 140/99, de 24 de abril. As alternativas em estudo atravessam locais de nidificação de 
Cegonha-preta, Águia-de-Bonelli que não são aceitáveis. 
Relativamente às medidas de mitigação na componente de minimização dos impactos na 

avifauna, dada a natureza das espécies que ocorrem na área de estudo e atendendo aos locais 
em análise, é mais adequada a utilização dos FBF5. No que concerne às tipologias de apoios a 
usar no atravessamento de vales ou zonas com presença de aves, é recomendável a diminuição 
do número de planos de colisão, optando por tipologias de poste de esteira horizontal em 
detrimento dos de esteira vertical; 

 A Associação dos Amigos do Vale do Rio Tua e um grupo de cidadãos residente na freguesia 
de Parambos (João Teixeira, Natividade Seixas, Sofia Seixas, Teresa Seixas e Vânia Seixas) 
consideram que o projeto provocará um impacte paisagístico muito negativo e marcante na 
região do ADV induzindo impactes negativos muito significativos na paisagem que afetarão 
sobremaneira o setor do turismo, fundamental no desenvolvimento económico-social da região. 
Na sua perspetiva, qualquer das alternativas apresentadas passa pela região classificada pela 
UNESCO, sendo visível desde o rio, das estradas nacionais, quintas e miradouros seculares, dos 

quais destaca São Leonardo da Galafura. Salientam que os turistas exigem qualidade e qualidade 
é manter a paisagem para que esta transmita harmonia e segurança e temem que o abandono 
dos turistas poderá levar a um agravamento da crise hoteleira e do pequeno comércio local, 
muito dependente deste turismo; 

                                                           
5 FBF - Firefly Bird Flappers 
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 A Plataforma Salvar o Tua considera que qualquer das soluções propostas para esta linha 
elétrica tem impactes demasiado elevados para o Alto Douro pelo que defende, formalmente, a 
reprovação do projeto. Não é possível salvaguardar um Douro amputado da sua paisagem e do 
Vale do Tua. Defender o Tua é valorizar o Douro; 

 O partido ecologista Os Verdes lembra que, desde 2007, tem vindo a denunciar 
procedimentos anómalos da construção da Barragem do Tua e que envolvem, entre outras 
situações, o impacto não estudado das Linhas de Alta Tensão sobre a paisagem património da 
humanidade e recusam-se a "entrar na farsa de discutir, no momento atual, qualquer um dos 
traçados apresentados", pois o que está mesmo em causa é a paragem imediata da Barragem de 
Foz Tua. «Os Verdes», reiteram que não desistirão de continuar a lutar contra a Barragem de Foz 
Tua cujos impactos negativos são inegáveis sobre o ADV, património da Humanidade; 

 Mário Carvalho apela para que não se destrua algo que é património mundial sem ter a 
consciência de que se vão lesar as gerações vindouras e realça das características únicas do Vale 
do Tua: ecossistema único, águas sulfurosas milenares, com efeitos terapêuticos comprovados, 
vinhas que produzem o melhor vinho do mundo, oliveiras que produzem o melhor azeite do 
mundo e uma linha de caminho-de-ferro com 130 anos, considerada uma das mais belas do 
mundo, socalcos escavados na rocha a pá e picareta. 

Por sua vez, as autarquias, embora não manifestem uma posição desfavorável ao projeto discordam 
relativamente à melhor solução a adotar: 

 A Câmara Municipal de Carrazeda de Ansiães bem como as freguesias de Castanheiro e 
Ribalonga, Fontelonga, Linhares, Marzagão, Parambos e Vilarinho da Castanheira, manifestam 
uma posição favorável à implantação das Alternativas 4 e 1, por esta ordem de prioridades, por 
serem menos lesivas dos interesses do município e suas freguesias e rejeitam, liminarmente, as 

restantes alternativas (2 e 3) que se desenvolvem ao longo de todo o território de Carrazeda de 
Ansiães provocando forte e negativo impacte ambiental nos seus ecossistemas; 

 A Câmara Municipal de S. João da Pesqueira, em conjunto com as Juntas de Freguesia de 
Castanheiro do Sul, Ervedosa do Douro, Nagoselo do Douro, União das freguesias de S. João da 
Pesqueira e Várzea de Trevões e Soutelo do Douro, reitera o seu desagrado relativamente ao 
atravessamento dos territórios sob sua tutela por mais uma linha de transporte de energia 
elétrica de muito alta perigosidade para as populações e culturas bem como redutora dos 
potenciais endógenos do concelho e, consequentemente, do seu desenvolvimento 
socioeconómico, bem-estar da população e atratividade dos forasteiros. Realça que o município 
de S. João da Pesqueira tem na paisagem do ADV o vértice em que se fundem os seus eixos 
prioritários de desenvolvimento, constituindo a agricultura, vinha, olival, amendoal, floresta, 
silvicultura, fruticultura, o turismo, cultural, enoturismo, de lazer e a vitivinicultura, as principais 
vertentes desses eixos estratégicos. O potencial turístico com base na paisagem e na 

vitivinicultura será reduzido drasticamente pela passagem da linha de muito alta tensão. Posto 
isto, considera que a alternativa referente à Solução 3S, será aquela que menos afeta o ADV. 

As empresas ALELIV, Lda e SYMINGTON FAMILY ESTATES, Vinhos, Lda, também não expressam 
uma posição desfavorável mas apresentam as seguintes sugestões: 
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 A ALELIV, Lda possuidora de uma propriedade com cerca de 20 ha de árvores frutíferas – 3 ha 
de cerejeiras e 17,50 ha de macieiras, refere que onde investiu cerca de 250 000 euros está 
prevista a instalação de 2 postes o que afetará irremediavelmente o pomar não só a nível da sua 
produção, como na descaracterização da sua paisagem. Sugere, por isso, que estes postes sejam 
deslocados cerca de 60 m para o prédio imediatamente vizinho, que apenas tem mato. A assim 
ser, os referidos danos seriam aparentemente evitados ou minorados pois apenas restaria um 
poste na extrema da propriedade; 

 A SYMINGTON FAMILY ESTATES, Vinhos, Lda proprietária da Quinta dos Malvedos e da 
Quinta do Tua refere que é o proprietário que irá sofrer o maior impacto na construção do AHFT, 
visto o empreendimento estar localizado na Foz do Rio Tua, onde tem uma Quinta em cada lado. 
Em seu entender a zona mais crítica do projeto prende-se com a saída da LMAT da subestação 

junto à central pelo que deveria ser tratada com maior detalhe para que não restem dúvidas 
quanto ao impacte paisagístico que vai criar. A minimização do impacto visual da saída da LMAT 
da subestação só será conseguida se a linha passar imediatamente para a outra margem do rio 
Tua, para um pequeno vale natural que terá muito menos impacto visual nesta zona crucial, do 
que a LMAT seguir junto à estada de acesso de São Mamede de Riba Tua e só depois cruzar o rio 
Tua para nascente. Considera que a melhor solução para reduzir o impacto paisagístico da LMAT 
é esta sair para nascente e atravessar o rio Douro na Valeira para ligar depois a Armamar. 

As restantes entidades não se opõem ao projeto por o mesmo não colidir com outros da sua 
competência. Apresentam, no entanto, um conjunto de condicionante e medidas de minimização com 
vista a atenuar os impactes inerentes à implantação do projeto. Assim: 

 A DGADR informa que na área de intervenção do projeto não se desenvolvem estudos, projetos 
ou ações da sua competência pelo que nada tem a opor. No entanto, julga que deverá ser 

consultada a Direção Regional de Agricultura e Pescas do Norte; 
 A DG Território informa, quanto à rede geodésica, que o projeto pode afetar alguns vértices 

geodésicos e também pôr em causa a integridade física de algumas marcas de nivelamento que 
se localizam na sua zona de intervenção, pelo que solicita que a empresa proponente lhe envie as 
coordenadas dos pontos de apoio da linha (das várias alternativas de traçado), com indicação do 
respetivo sistema de georreferenciação, assim como a altura máxima dos mesmos. Avisa, ainda, 
que a destruição, no todo ou em parte, ou a inutilização de um vértice geodésico ou de uma 
marca de nivelamento é considerado crime enquadrável no Artigo 213.º, do Código Penal. 
Quanto aos limites administrativos, constata que o mesmo será implantado nos municípios de 
Alijó, Armamar, Carrazeda de Ansiães, Lamego, Peso da Régua, Sabrosa, São João da Pesqueira, 
Torre de Moncorvo e Vila Real; 

 O Turismo de Portugal considera que face à relevância da classificação do Alto Douro 
Vinhateiro como Património da Humanidade, em especial para o setor do turismo e atenta a 

sensibilidade paisagística daquela área, deverá ser equacionado um maior peso na ponderação 
dos impactes nos descritores paisagem e património cultural. No que diz respeito às alternativas 
apresentadas, considera que a Solução 3S será aquela que melhor salvaguarda os interesses do 
setor. Adverte da presença de empreendimentos turísticos na proximidade da área de 
intervenção do projeto devendo ser analisados os potenciais impactos negativos previstos face à 
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proximidade da linha devendo ter igualmente em conta os recursos turísticos existentes nas 
imediações. Relativamente à paisagem e património, os descritores mais relacionados com o 
turismo, menciona que deverão ser implementadas as medidas de minimização previstas, os de 
monitorização e as medidas de valorização; 

 A ANA informa que o projeto está parcialmente condicionado pela proximidade do Heliporto de 
Armamar, que está localizado à latitude 41º 06´ 44,39” N e longitude 7º 41’50, 13” W. 
O Heliporto de Armamar não tem servidão particular constituída, devendo ser considerada a 
Servidão Aeronáutica Geral e as limitações aeronáuticas previstas na Circular de Informação 
Aeronáutica n.º 10/03, do Instituto Nacional de Aviação Civil. 
Para as limitações atrás indicadas deverão ser consideradas: proximidades de heliportos os 
terrenos situados no interior de um círculo com 2 100 metros de raio e centro no ponto central 

do heliporto; e proximidades dos aeródromos, a área delimitada por um círculo de raio de 8 km a 
partir do seu ponto central, prolongada por uma faixa até 17 km de cumprimento de 4,8 km de 
largura, na direção das entradas ou saídas das pistas. A referida circular indica igualmente os 
critérios sobre a definição de obstáculos artificiais à navegação aérea, limitações em altura e 
balizagem aérea a que esses mesmos obstáculos devem obedecer, nomeadamente, as situações 
dos elementos das linhas aéreas da energia que previsivelmente venham a cruzar e/a situar-se 
em área non edificandi das autoestradas (IP´s e IC´s). 
Além das condicionantes referidas deverão ser contempladas as necessidades de balizagem da 
linha aérea de energia. Sendo previsível que estas resultem em impactes paisagísticos relevantes, 
deverá ser estabelecido um programa de monitorização e manutenção tendo em vista assegurar 
o seu permanente bom estado e funcionamento ininterrupto. 
O projeto definitivo deverá ser submetido a apreciação por parte da ANA, no âmbito das 
servidões aeronáuticas aplicáveis, com especial relevância para o troço que se encontra nas 

proximidades do Heliporto de Armamar. Deverão ainda ser consultadas as entidades gestoras dos 
meios afetos ao combate a incêndios florestais e a Força Aérea Portuguesa. 

 

Comentários da CA 

Na sequência do veiculado nos pareceres recebidos no âmbito da Consulta Pública e acima sintetizados, 
tecem-se os seguintes comentários. 

 

A. Entidades da administração central 

i. DGADR 

Foi consultada a Direção Regional de Agricultura e Pescas do Norte (como entidade externa à CA), como 

indicado. 
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ii. DG Território 

No âmbito do desenvolvimento do Projeto de Execução será necessário atender ao mencionado e 
proceder à consulta desta entidade, com vista a assegurar a necessária compatibilização com os vértices 
geodésicos existentes, bem como a integridade das marcas de nivelamento. 

iii. Turismo de Portugal 

As preocupações manifestadas são relevantes, sendo coerentes com os pressupostos de decisão 
considerados pela CA no âmbito da avaliação efetuada. Ao nível da análise e seleção de alternativas, há a 
evidenciar que a mesma envolve a ponderação dos vários fatores em análise e a hierarquização da 
significância dos impactes identificados para cada um desses fatores, pelo que no âmbito da avaliação 
efetuada a conclusão alcançada pela CA não se revelou coincidente com apontado por esta entidade, 

constando a respetiva fundamentação em capítulo próprio do presente Parecer. 

Acresce referir que a seleção da alternativa considerou as preocupações expressas por esta entidade, 
designadamente ao nível das características paisagísticas e patrimoniais da área em causa. A adoção em 
fase de elaboração do Projeto de Execução da melhor solução de traçado e a implementação das medidas 
de minimização preconizadas conduzirá à redução dos impactes identificados para níveis de significância 
aceitáveis relativamente aos recursos turísticos existentes. 

Por outro lado, verifica-se que a alternativa selecionada pela CA não interfere com qualquer um dos 
estabelecimentos identificados cartograficamente por esta entidade. 

iv. ANA 

Os aspetos mencionados foram considerados na análise efetuada, tendo sido vertidos no presente 
Parecer quando adequado. 

Relativamente à indicação para a necessidade de consulta à Força Aérea Portuguesa, refira-se que esta 
entidade foi consultada (enquanto entidade externa) em sede de apreciação da PDA, não tendo 
identificado qualquer interferência; mencionou ainda a necessidade de consulta à Divisão de 
Comunicações e Sistemas de Informação (DICSI) do EMGFA (Estado-Maior General das Forças Armadas). 
Assim, no âmbito do presente procedimento de AIA esta entidade foi consultada. 

 

B. Entidades da administração local 

(Câmaras Municipais e Juntas de Freguesia) 

Ao nível da análise e seleção de alternativas, há a evidenciar que a mesma envolve a ponderação dos 
vários fatores em análise e a hierarquização da significância dos impactes identificados para cada um 
desses fatores, pelo que no âmbito da avaliação efetuada a conclusão alcançada pela CA não se revelou 

coincidente com apontado pelas autarquias, constando a respetiva fundamentação em capítulo próprio do 
presente Parecer. 

Acresce referir que a seleção da alternativa considerou as preocupações expressas pelas autarquias. 
A adoção em fase de elaboração do Projeto de Execução da melhor solução de traçado e a 
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implementação das medidas de minimização preconizadas conduzirá à redução dos impactes identificados 
para níveis de significância aceitáveis relativamente aos recursos turísticos existentes. 

De evidenciar que a Solução 4 foi considerada como sendo a que apresenta globalmente maior 
significância de impactes negativos nos atributos do ADV, com destaque sobre os atributos culturais, 
sendo a Solução 1, sob este ponto de vista, menos favorável que as Soluções 2, destacando-se como 
preferível a Solução 2SM, por envolver a concentração, num trecho de quase 10 km, da nova linha com 
uma linha existente (linha mista 400/220 kV), no sentido da não proliferação de linhas aéreas de 
transporte e de distribuição de eletricidade no ADV. Esta solução (2SM) permitirá corrigir a elevada 
proximidade da linha existente Valeira-Mogadouro a habitações, projetando-se a linha mista para uma 
área mais afastada das mesmas; por sua vez, na localidade de Carrapatosa, a constituição da linha mista 
permitirá desmontar os apoios e cabos elétricos próximos de habitações. 

Acresce referir que a concretização do presente projeto decorre da necessidade de transportar a energia 
elétrica a produzir no AHFT para entrega na RNT(E), o qual se encontra em construção. 

 

C. Representantes da sociedade civil e cidadãos 

(Quercus; Associação dos Amigos do Vale do Rio Tua; Plataforma Salvar o Tua; Partido ecologista Os 
Verdes) 

A LMAT objeto da presente avaliação, tem por objetivo o transporte da energia elétrica a produzir no 
AHFT para entrega na RNT(E); o AHFT encontra-se em construção tendo conclusão prevista para 2016, 
tornando inquestionável a necessidade de escoamento da energia produzida pelo AHFT e a sua ligação à 
RNT(E). 

As alternativas em análise consideraram, entre outros aspetos, a preocupação de minimização da 
afetação do ADV, a qual foi sucessivamente transmitida nos vários momentos de avaliação que 
antecederam o presente procedimento de AIA. 

Sendo relevantes as preocupações manifestadas, revelam-se coerentes com os pressupostos de decisão 
considerados pela CA no âmbito da avaliação efetuada. Ao nível da análise e seleção de alternativas, há a 
evidenciar que a mesma envolve a ponderação dos vários fatores em análise e a hierarquização da 
significância dos impactes identificados para cada um desses fatores. 

Acresce referir que a adoção em fase de elaboração do Projeto de Execução da melhor solução de 
traçado e a implementação das medidas de minimização preconizadas conduzirá à redução dos impactes 
identificados para níveis de significância aceitáveis. 

No que concerne às medidas de minimização propostas, bem como às considerações sobre as tipologias 
dos apoios, há a referir que: o uso de FBF ainda não é consensual devido à falta de informação sobre a 

sua eficácia, pelo que deverá ser adotada a implementação de BDF; na sequência da apreciação efetuada 
é preconizado no presente parecer que seja efetuada a análise da possibilidade de redução do número de 
planos de colisão. 
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D. Empresas 

i. ALELIV – Gestão e inovação, Lda. 

Esta empresa localiza-se na freguesia de Vilarinho de S. Romão (concelho Sabrosa), abrangida pela 
Solução 4, pelo que não será interferida pela concretização do projeto. 

ii. SYMINGTON FAMILY ESTATES, Vinhos, Lda. 

No âmbito da consulta pública da PDA a Symington Family Estates já se havia pronunciado sobre as 
alternativas, não tendo então apresentado oposição às soluções com saída da central hidroelétrica para 
norte. Na altura, evidenciou ainda que as alternativas com passagem imediata da LMAT (no seu troço 
inicial) para a outra margem do rio Tua, sendo soluções baseadas na primeira solução proposta 
(analisada no primeiro procedimento de AIA desta LMAT), tinham o mesmo problema anteriormente 

identificado – muito visibilidade do vale do Douro protegido, numa zona de uma beleza natural 
extraordinária. 

Deste modo, atendendo ao referido no Parecer da CA sobre a PDA, bem como ao manifestado pela 
Symington Family Estates em sede de consulta pública da PDA, o proponente decidiu abandonar a análise 
da alternativa de saída da Central de Foz Tua para este (representadas na Figura 1 do presente Parecer 
com a referência E). 

Assim, a solução agora apontada pela Symington Family Estates não se encontra em avaliação no 
presente procedimento de AIA. 

Acresce ainda referir que a proposta agora apresentada pela Symington Family Estates não serve o 
objetivo de fazer sair a LMAT da área classificada do ADV, prolongando a afetação dessa área sensível. 
Não poderia igualmente ser avaliada de forma somente parcial ou fragmentária sem o enquadramento de 

todo o projeto e nomeadamente da globalidade da afetação do ADV. 
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9. ANÁLISE E SELEÇÃO DE ALTERNATIVAS 

Para efeitos de análise comparativa dos vários corredores em avaliação, importa retomar sucintamente as 
alternativas já descritas no capítulo 5.2 do presente Parecer. 

 

Quadro 24 - Principais características dos corredores em avaliação. 

CARACTERÍSTICAS SOLUÇÕES 

Ligação  
À SE de Armamar 

1 
2 (SI, SM, NI, NM) 
4 

Ao Posto de Corte a construir no Pocinho/ 
Torre de Moncorvo 

3 (S, N) 

Atravessamento do rio Tua 

A cerca de 400m a montante da Barragem de Foz Tua 

1 
2SI 
2SM 
3S 

A cerca de 2km a montante da Barragem de Foz Tua 
2NI 
2NM 
3N 

Sem atravessamento 4 

Atravessamento do rio Douro 

A cerca de 1,5 km a montante da foz do rio Tua 1 
Próximo e por jusante da barragem da Valeira 2 (SI, SM, NI, NM) 
Sem atravessamento 3 (S, N) 
Entre Peso da Régua e Pinhão, próximo e por montante 
da barragem da Régua 4 

Tipo de Linha 
Independente a 400 kV, em todo o traçado 

1 
2SI 
2NI 
3 (S, N) 
4 

Mista 400/220 kV, na zona da Valeira 2 (SM, NM) 

 

 

9.1. ANÁLISE SETORIAL DE ALTERNATIVAS 

Face às análises setoriais desenvolvidas, importa discutir os principais aspetos que relevam para a seleção 
de alternativas ao nível dos vários fatores ambientais avaliados. 

 Energia 

A Solução 1 afigura-se como sendo a mais eficiente do ponto de vista energético, dado que, ao 
apresentar menor extensão e, consequentemente, menor número de apoios, garante menores perdas de 
energia. 

O facto de ser uma ligação dedicada e independente das demais linhas da RNT(E) faz com que garanta 
maior fiabilidade de serviço. 

Acresce que é a opção menos dispendiosa, quer em termos de investimento quer em termos de custos de 
operação e manutenção, sendo estes últimos diretamente repercutidos na tarifa. 
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 Geologia, Geomorfologia, Tectónica, Sismicidade e Recursos Minerais 

A seleção de alternativas com menos impactes negativos nos fatores geológicos depende principalmente 
da extensão do traçado e da ocupação ou não de trajetos ainda sem qualquer afetação de recursos 
minerais. 

Neste sentido, consideram-se as Soluções 1 e 3S como equivalentes entre si e as menos desfavoráveis, 
sendo que a primeira é mais penalizadora no que se refere à afetação de recursos minerais e a segunda, 
ao ser mais extensa e implicar a construção de um posto de corte, se afigura mais penalizadora para a 
componente geologia e geomorfologia. 

De seguida, surgem as Soluções 3N e 2SM, equivalentes entre si, a Solução 2SI, as Soluções 2NM e 2NI, 
também equivalentes entre si e, por último a Solução 4. 

 Recursos Hídricos e Domínio Hídrico 

A solução menos desfavorável no que se refere a este fator é a Solução 1, dado que implica um menor 
número de apoios e, consequentemente, uma menor movimentação de terras e atravessa menos linhas 
de água. 

 Ecologia 

Tendo em conta as características do projeto e das áreas atravessadas, assumem particular relevância 
para efeitos de seleção de alternativas, no contexto deste fator ambiental, os impactes sobre a avifauna 
rupícola. 

Assim, assumem-se como menos desfavoráveis as Soluções 1 e 4 por lhes estarem associados impactes 
negativos sobre a avifauna rupícola de menor magnitude. Pela sua menor extensão e afetação de menor 
área de Habitats prioritários, a Solução 1 afigura-se como sendo menos penalizadora do que a Solução 4. 

As Soluções 2 e 3 apresentam impactes muito significativos sobre a avifauna rupícola, nomeadamente, o 
atravessamento de áreas muito críticas de espécies muito ameaçadas e vulneráveis a esta tipologia de 
empreendimento (colisão com cabos aéreos). É também expectável um impacte negativo cumulativo 
destas soluções, tendo em conta que existem na área outros empreendimentos (linhas elétricas, grandes 
barragens, infraestrutura rodoviárias) que no seu conjunto assumem uma importante interferência sobre 
as espécies em causa. 

 Uso do Solo, Sócio-economia e Ordenamento do Território 

Em termos de Ordenamento do Território, e apenas tomando como base o “Índice de condicionamento 
do futuro ordenamento do território pela criação de novos corredores” verifica-se que a Solução 2SM é a 
menos desfavorável, dado que possui a menor extensão de novo espaço-canal e prevê, num trecho de 
aproximadamente 9,5 km, a concentração da linha com outra já existente, numa solução em linha mista 

a 400/220 kV. Por oposição, a Solução mais desfavorável será a 3N, uma vez que detém a maior 
extensão de novo espaço canal (35,3 km). 

Já no que concerne ao Uso do Solo, a análise baseou-se no impacte sobre os usos de solo considerados 
mais sensíveis, nomeadamente, vinha, olival ou pomares e florestas de sobreiro, de azinheira, de 
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carvalhos e de castanheiro. Considerou-se menos sensível a afetação de outras áreas de uso agrícola, 
associadas às culturas temporárias, e de espaços florestais de produção, como o pinhal e o eucaliptal. 

Foram ainda considerados como critérios para a análise comparativa de alternativas, a existência de 
habitações no interior dos corredores, bem como o número de povoações e quintas localizadas na 
proximidade do eixo dos corredores (a menos de 0,2 km). 

As Soluções 3 atravessam uma área agrícola de importante valor económico e paisagístico da Região, o 
Vale da Vilariça que, para além de ocuparem a maior extensão de área da RAN, possuem uma grande 
afetação de áreas da RAN, de área de olival, pomares e soutos, o que constitui um impacte negativo 
muito significativo, razão pela qual não se considera uma solução aceitável, apesar do EIA apontar para 
esta solução como a preferencial para o fator Uso do Solo. 

A Solução 2SM é a única, com exceção da 2NM, que apresenta uma solução em linha mista 400/220kV, 
com aproveitamento do mesmo corredor e posterior desmontagem da linha existente a 220kV, numa 
extensão de 9,5 Km, que irá afastar a linha existente da povoação de Carrapatosa, aspeto considerado 
como um impacte positivo. É também a que menor extensão de novo espaço-canal possui e a que menos 
área de olival ocupa. 

Em conclusão, considera-se que a Solução 4 será a menos favorável do ponto de vista do Uso do Solo, 
seguindo-se da Solução 3, pelo atravessamento do Vale da Vilariça, e a Solução 2SM será a menos 
desfavorável, embora apresente impactes negativos, considerados pouco significativos e impactes 
positivos, também pouco significativos, comparativamente com todas as outras soluções. 

Em matéria de Sócio-economia os impactes do projeto destacam-se em três vertentes: criação de 
emprego, o qual sendo um impacte positivo é pouco significativo; a afetação de atividades económicas, 
que se constitui como um impacte negativo resultante da interferência do projeto com o potencial de 

valorização do território, quer para a exploração agroflorestal quer como recurso turístico; e a avaliação 
da perturbação da qualidade de vida das populações, a qual constitui um impacte negativo, com efeitos 
conjugados e compósitos. 

Neste sentido, verifica-se que algumas das alternativas apresentadas privilegiaram a otimização de 
corredores existentes, de forma a evitar o atravessamento de territórios até agora praticamente isentos 
da presença de linhas de muito alta tensão. 

Nas três soluções que ligam diretamente a central do AHFT à Subestação de Armamar são propostas 
travessias no rio Douro (e ADV) que se inscrevem em corredores já utilizados por linhas aéreas de alta 
tensão, seja na Solução 1, mais curta (pelo corredor de 60 kV), seja nas alternativas que procuram o 
corredor existente sobre a barragem da Régua ou o da barragem da Valeira. 

Verifica-se que as alternativas com travessia do rio Tua mais a montante (2NI, 2NM e 3N) se afiguram 

mais desfavoráveis do que as alternativas com travessia mais próximo da barragem (1, 2SI, 2SM e 3S), 
dado que estas últimas afetam menores áreas. É também evidente que nas alternativas da Solução 2 as 
opções de linha mista 400/220 kV (2SM e 2NM), desmontando a linha existente a 220 kV, são preferíveis 
às soluções de linha independente a 400 kV, sendo que a solução mista da alternativa 2SM será 
preferencial por possibilitar ainda o afastamento da povoação de Carrapatosa da linha existente. Salienta-
se o impacte negativo muito significativo do atravessamento do Vale da Vilariça pelas Soluções 3. 
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Em termo de análise técnico-económica, foi evidenciada como menos desfavorável a Solução 1, seguida 
das Soluções 2SM e 2SI. 

Em conclusão, integrando de forma ponderada as várias dimensões acima referidas verifica-se que, do 
ponto de vista socioeconómico, a Solução 2SM se afigura como a menos desfavorável, dado que otimiza o 
recurso a corredores já utilizados por outras linhas aéreas de alta tensão, afeta menores áreas, 
designadamente, pela travessia do rio Tua mais a jusante e opta pela concentração da linha com outra já 
existente, formando uma única linha mista para atravessamento do rio Douro e evitando assim a 
duplicação de estrutura neste local. Por oposição, a Solução 4 constituiu-se como a alternativa mais 
desfavorável. 

Considerando então uma análise integrada destes três fatores ambientais, intimamente relacionados 
entre si no contexto das áreas atravessadas, importa também destacar os principais impactes cumulativos 

do projeto com outros já existentes ou em curso, previsíveis a curto, médio ou longo prazo, 
designadamente: 

 Projetos ou ações existentes ou em curso 

 Linhas aéreas elétricas da RNT(E) existentes 
 Linhas aéreas elétricas da rede de distribuição de eletricidade existentes 
 Construção do AHFT 
 Construção do contraembalse do AH do Baixo Sabor 
 Parques Eólicos no concelho de Tabuaço 
 Pedreira, junto a Tabuaço 
 Barragens de Bagaúste (Régua) e da Valeira e respetivas albufeiras 
 Áreas urbanas e industriais degradadas (Milnorte e Bagaúste) 

 Projetos ou ações previsíveis no curto e médio prazo 

 Parque Eólico de Torre de Moncorvo 
 Novas linhas aéreas de distribuição de eletricidade 
 Projetos de reconversão de áreas naturais, agrícolas ou florestais 

 Projetos ou ações previsíveis no longo prazo 

 Projetos de exploração de depósitos minerais 
 Nova subestação a 400 kV na zona de Torre de Moncorvo 

Destes projetos ressaltam as linhas de alta tensão existentes, quer as que integram a RNT(E) nos 
escalões de tensão de 150, 220 e 400 kV, quer as da Rede de Distribuição a 60 kV, com especial 
relevância para as que se concentram no concelho de Armamar, nas imediações do ponto de ligação da 
subestação. 
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Figura 21 – Subestação de Armamar, ponto de ligação das Soluções 1, 2 e 4 e de outras linhas já 
existentes. 

Assim, os principais impactes cumulativos do projeto em avaliação com outros projetos correspondem, 
fundamentalmente, à: 

 Criação de um espaço-canal novo que condiciona usos e atividades ao longo da extensão da linha 
e que pode contribuir para a fragmentação do território. O impacte cumulativo é sobretudo com 
outros projetos lineares na envolvente, com destaque para as linhas de alta tensão existentes, e 
o efeito de concentração de corredores e de linhas conseguido, em maior ou menor grau, 
nalgumas das soluções. O impacte cumulativo é significativo, por um lado ao criarem novos 
corredores, nos casos das Soluções 3S, 3N e 4, e por outro lado ao causarem o efeito de 
concentração de corredores e de linhas, nas Soluções 1, 2SI, 2NI; 

 Construção do Posto de Corte no caso da Solução 3, que poderá, ou não, vir a constituir um fator 
favorável à implantação futura de uma subestação a 400 kV na zona de Torre de Moncorvo, 

prevista aliás no PDIRT aprovado e em vigor. Ou seja, a adoção da Solução 3S ou da Solução 3N, 
que preveem o referido posto de corte, pode ser um catalisador do desenvolvimento da rede a 
400 kV na zona. Trata-se de um impacte de significado desconhecido, na medida em que 
depende da forma como esse desenvolvimento venha a ocorrer; 

 Alteração pontual de usos do solo na zona dos apoios, na faixa de proteção (no que se refere ao 
corte de árvores em povoamentos com espécies de crescimento rápido) e na área do Posto de 
Corte, no caso específico das Soluções 3S e 3N. O impacte é cumulativo com a generalidade dos 
projetos considerados. 

Para efeitos de uma análise comparativa integrada relativamente aos fatores Ordenamento do Território, 
Uso do Solo e Sócio-economia foi elaborado um quadro síntese de avaliação de impactes, com suporte 
nos dados do EIA, tendo sido identificados os impactes com maior significância. 

Assim, para a elaboração do quadro designado por "Análise comparativa de alternativas", que a seguir se 
apresenta, foram tidos em conta os seguintes critérios: 

 Foi considerado o "Índice de condicionamento do futuro ordenamento do território pela criação 
de novos corredores", que integra as extensões de novos espaços-canal criados, o 
aproveitamento de espaços-canal existentes e a solução em linha mista. Para além disso, foram 
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igualmente ponderadas as principais condicionantes com incidência em cada uma das 
alternativas, nomeadamente, a REN, a RAN, o ADV e a respetiva ZEP; 

 Foram considerados os usos de solo mais sensíveis, designadamente, a vinha, o olival ou os 
pomares, as florestas de sobreiro, de azinheira, de carvalhos e de castanheiro. Quanto às outras 
áreas de uso agrícola, associadas às culturas temporárias, e espaços florestais de produção, como 
o pinhal e o eucaliptal, a sua afetação considerou-se menos sensível, pelo que não foi 
incorporada neste quadro; 

 Foi considerada a existência de habitações e de quintas no interior dos corredores, localizadas a 
menos de 0,2 km do eixo dos mesmos. Nesta contabilização foram identificadas algumas 
incorreções nos valores constantes no EIA, nomeadamente no número de povoações e quintas 
das Soluções 3S e 4, onde se constatou, após correção, corresponderem a 2 povoações e 

1 quinta na Solução 3S, e 4 povoações e 16 quintas na Solução 4. 

 

Quadro 25 - Síntese da avaliação de impactes a nível dos fatores Ordenamento do Território, 
Uso do Solo e Sócio-economia. 

 

Alternativa menos desfavorável 

Alternativa mais desfavorável 

 

Assim, da avaliação efetuada salienta-se que: 

 A Solução 1 afigura-se a menos desfavorável do ponto vista de ocupação da RAN, florestas de 
azinheiras e sobreiros (à semelhança da 2SI e da 4) e de Povoações. Aproveita um corredor 
existente da linha a 400kV, Lagoaça-Armamar, em apenas 1,8Km, mas constitui a criação de um 

Impactes 
Soluções Alternativas 

1 2SI 2SM 2NI 2NM 3S 3N 4 

Novo espaço-canal (Km) 28,4 28,1 25,6 31,2 28,6 32,3 35,3 28,7 

Aproveitamento de espaço 
canal existentes (Km) 1,8 11,2 4,6 11,2 4,6 0 0 13,3 

Solução em linha mista (Km) 0 0 9,5 0 9,5 0 0 0 

REN (m) 26,8 30,5 30,1 33,6 33,1 18,6 21,6 23,6 

RAN (m) 0,06 0,75 0,79 0,67 0,71 2,26 2,19 1,47 

ADV (m) 2,7 2,7 2,3 2,7 2,3 0,4 0,4 4,0 

ZEP (m) 22,6 31,8 32,5 34,9 35,6 19,4 22,4 36,6 

Vinhas (m) 8253 9540 9381 8511 8352 5016 3987 20026 

Olival (m) 1486 1384 1230 2191 2037 2237 3044 1920 

Pomares e Soutos (m) 383 365 365 365 365 1054 1054 182 

Florestas de azinheira e 
sobreiro (m) 

0 0 2356 1386 2356 149 149 0 

Florestas de carvalho e 
castanheiro 2192 2756 2197 2756 2197 351 351 1912 

N.º Povoações 1 3 3 3 3 2 2 4 

N.º Quintas 3 1 1 2 2 1 2 16 
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novo espaço-canal na restante extensão do seu traçado (28,4 km). Esta solução é a que possui 
menor comprimento e menor número de apoios previstos. No entanto, embora aproveite uma 
pequeno traçado de corredor existente, também apresenta grande extensão de novo espaço-
canal, criando um novo atravessamento sobre o rio Douro, numa zona com forte visibilidade. 
Nesta solução, e na fase final do seu traçado já existem vários corredores, nomeadamente de 
linhas de 400 kV, 220 kV e 150 kV, o que do ponto de vista dos impactes cumulativos, é 
desfavorável, à semelhança das soluções 2SI e 2NI, visto terem o trecho D em comum; 

 Nas alternativas da Solução 2 (2SI, 2SM, 2NI e 2NM) a opção de linha mista 400/220 kV 
desmontando a linha existente a 220kV é preferível à solução de linha independente, sendo 
portanto consideradas como menos desfavoráveis, a Solução 2SM e 2NM, embora estas 
apresentem os mesmos impactes cumulativos da Solução 1. Estas soluções efetuam o 

atravessamento do rio Douro na Barragem da Valeira. As soluções 2SM e 2NM são as únicas que 
apresentam uma solução em linha mista, com aproveitamento do mesmo corredor e posterior 
desmontagem da linha existente, numa extensão 9,5 Km. A Solução 2SM é a que possui menor 
extensão de novo espaço-canal, é a que ocupa menos áreas de olival e atravessa apenas uma 
quinta e é a que prevê uma solução em linha mista 400/220kV, com desmontagem da linha 
existente a 220kV, sendo por isso menos desfavorável; 

 As alternativas da Solução 3 (3N e 3S) implicam a criação de um novo espaço-canal, salientando-
se que este traçado atravessa uma área agrícola de importante valor económico e paisagístico da 
Região, o Vale da Vilariça. Para além da afetação de áreas agrícolas muito produtivas, que se 
desenvolvem num vale alargado, constitui uma forte intrusão visual, numa região que em termos 
de linhas de alta e muita alta tensão se encontra ainda virgem. Para além disso no 
desenvolvimento do EIA da Barragem do Baixo Sabor, nas soluções propostas para o traçado da 

linha de muita alta tensão, foi evitado o atravessamento deste vale, de forma a valorizá-lo e 
preservá-lo. A Solução 3N é a que constitui a criação de um novo espaço-canal, com maior 
extensão (35,3 Km), ou seja em todo o seu traçado, e a que afeta maior área de olival, pomares 
e soutos, mas apresenta menor afetação de florestas de carvalho e castanheiro. A Solução 3S é a 
que apresenta menor afetação de extensão da linha sobre áreas da REN, do ADV e da ZEP, bem 
como a que ocupa menor extensão de florestas de carvalho e castanheiro e apenas uma quinta. 
Como fator negativo, é que ocupa maior extensão de pomares e soutos e de áreas de RAN e 
constitui em toda a sua extensão um novo espaço-canal. Esta é a alternativa que o EIA aponta 
como preferencial face à menor afetação do ADV e ZEP; do ponto de vista do uso do solo, 
considera-se que esta é menos desfavorável, visto ser a segunda menos extensa, com 32,3 Km e 
com 83 apoios estimados, apenas superior aos 76 da Solução 1 e cuja ocupação de áreas de 
vinha é, comparativamente com todas as outras soluções, à exceção da 3N, a que menos 
extensão ocupa. No entanto, a Solução 3S implica a abertura de um novo espaço-canal a 400 kV, 

na margem direita do rio Douro, onde não existem linhas deste nível de tensão e prevê a 
construção de uma nova infraestrutura, nomeadamente um Posto de Corte, em Torre de 
Moncorvo. Constitui, por isso, uma das alternativas mais desfavoráveis, a seguir à 3N. 
Considera-se, no entanto, ser uma solução preferencial em relação à 3N, pelos aspetos acima 
mencionados; 
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 A Solução 4 é a que apresenta maior afetação sobre o ADV e a ZEP, bem como a que ocupa 
maior área de vinha e maior número de povoações e quintas. Por outro lado, é a que apresenta 
maior extensão de aproveitamento de espaço-canal existente (13,3 Km) e a que ocupa menor 
extensão de pomares, soutos e florestas de azinheiras e sobreiros. Assim, considera-se que esta é 
a solução mais desfavorável, uma vez que é das mais extensas, com 42,1 Km, com maior número 
estimado de apoios (113), com maior afetação da área de património do ADV e da ZEP. Ao nível 
do uso do solo é a que mais área de vinha atravessa (cerca de 20 Km) e mais quintas abrange, 
bem como a única alternativa cujo eixo do corredor da linha atravessa áreas urbanas. 
O atravessamento no rio Douro é efetuado na Barragem de Bagaúste. 

Perante a avaliação desenvolvida, verifica-se que nas três soluções que ligam diretamente a central do 
AHFT à Subestação de Armamar (Soluções 1, 2 e 4) são propostas travessias no rio Douro (e ADV) que 

se inscrevem em corredores já utilizados por linhas aéreas de alta tensão, seja na Solução 1, mais curta 
(pelo corredor de 60 kV), seja nas alternativas que procuram o corredor existente sobre a Barragem da 
Régua (Solução 4) ou o da Barragem da Valeira (Solução 2, pelo corredor a 220 kV). 

Complementarmente, o EIA apresentou uma análise técnico-económica onde foram ponderados os custos 
de cada alternativa e os resultados da avaliação de impactes apresentados, concluindo que, com esta 
perspetiva, a Solução 1 é a mais favorável, seguida das Soluções 2SM e 3S. 

Contudo, a Solução 1 apresenta grande extensão de novo espaço-canal, criando um novo 
atravessamento sobre o rio Douro, numa zona a preservar, com forte visibilidade no ADV. A Solução 4 é a 
mais desfavorável pois é a interfere com maior área de vinha e maior número de povoações e quintas, 
sendo das mais extensas, com maior número estimado de apoios (113) e com maior afetação da área de 
património do ADV e da ZEP. 

Realça-se que, apesar do EIA apontar para a Solução 3 (3S e 3N) como a preferencial para os fatores Uso 
do Solo e Sócio-economia, como atravessa uma área agrícola de importante valor económico e 
paisagístico da Região, o Vale da Vilariça, e possuem uma grande afetação de área de olival, pomares e 
soutos, consideram-se muito significativos os impactes negativos desta afetação. 

Assim, a Solução 2SM salienta-se como a alternativa menos desfavorável para o cumprimento dos 
objetivos do projeto. 

 Qualidade do Ar 

No que respeita a este fator ambiental não foram identificados impactes diferenciadores entre as várias 
soluções em avaliação, tratando-se de impactes decorrentes da execução das obras e passíveis de serem 
prevenidos ou minimizados através da adoção de medidas de natureza similar para todas as alternativas 
em causa. 

 Ambiente Sonoro 

No que se refere a este fator, a significância dos impactes decorre da existência e proximidade dos 
corredores em avaliação a recetores sensíveis. 

Assim, a Solução 3S constituiria a alternativa menos desfavorável em termos de Ambiente Sonoro, 
atendendo ao facto de se desenvolver numa zona maioritariamente florestal. No entanto, no contexto da 
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ligação à subestação de Armamar, tanto a Solução 1 como a Solução 2SM poderiam satisfazer o 
pretendido, embora esta última se aproxime do limite da área urbana de São João da Pesqueira. 

 Paisagem 

No que se refere à Paisagem, uma análise a priori das alternativas em estudo e das respetivas bacias 
visuais sugere algumas tendências: 

 As soluções que utilizam corredores existentes e para as quais se prevê, nesses troços, a criação 
de linhas mistas (Soluções 'M'), são preferíveis às que seguem por novos corredores 
(Soluções 'I'); 

 As alternativas que atravessam o rio Tua mais a sul (Soluções 'S') são menos desfavoráveis do 
que as que atravessam o rio mais a norte (Soluções 'N'); 

 A Solução 4 tem uma bacia visual mais extensa. 

Assim, do ponto de vista deste fator ambiental, verifica-se que a Solução 1 se apresenta como a 
globalmente menos desfavorável, sobretudo pela sua menor extensão. As Soluções 2SM, 3S e 3N são, 
por esta ordem, as que, alternativamente, se apresentam como possíveis, garantindo uma afetação 
menor da Paisagem. Por último, a Solução 4 define-se como a globalmente mais impactante. 

 Património Cultural (incluindo Paisagem Cultural) 

Para avaliação do projeto e comparação de alternativas no contexto deste fator ambiental assume 
particular relevância o incontornável Valor Universal Excecional constituído pelo ADV. Reconhecendo a 
necessidade de ligar o AHFT à RNT(E) e de assim concretizar os objetivos daquele projeto, enquadrado 
no Programa Nacional de Barragens com Elevado Potencial Hidroelétrico (PNBEPH), e tendo presente os 
estudos e trabalhos que antecederam o presente procedimento de AIA, consideram-se aceitáveis e 

equivalentes as Soluções a 3S e a 3N, as quais se constituem como as alternativas menos desfavoráveis. 

Apesar de mais desfavorável do que as anteriores, considera-se também aceitável a Solução 2SM, dado 
que permite, no atravessamento do rio Douro, a concentração da linha em causa com uma linha já 
existente a 220 kV, passando a constituir uma única linha mista num trecho de quase 10 km. Esta 
solução, embora afete moderadamente o ADV, não põe em causa a sua Autenticidade e Integridade, 
desde que acautelado um conjunto de condicionantes na elaboração do projeto de execução e medidas 
de minimização e potenciação. 

As restantes alternativas (Soluções 1, 2SI, 2NI, 2NM e 4) apresentam impactes sobre o ADV, enquanto 
Património Mundial e Monumento Nacional, de muito difícil minimização e aceitação, colocando em causa 
a integridade e a autenticidade do bem, pelo que não se consideram aceitáveis neste contexto. 

 

9.2. ANÁLISE GLOBAL E SELEÇÃO DA ALTERNATIVA MENOS DESFAVORÁVEL 

Sendo inquestionável a necessidade de escoamento da energia produzida pelo Aproveitamento 
Hidroelétrico de Foz Tua (AHFT) e a sua ligação à RNT(E), e face aos antecedentes do presente 
procedimento de AIA, nomeadamente no que se refere ao estudo e identificação de alternativas, a 
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avaliação desenvolvida teve como pressuposto a indispensabilidade de construção de uma linha de 
transporte de energia de muito alta tensão com origem no pórtico de saída da linha, contíguo à 
subestação (SE) do AHFT. 

Da análise comparativa desenvolvida a nível setorial não foi globalmente coincidente a identificação da(s) 
alternativa(s) menos desfavoráveis, nomeadamente, no contexto da apreciação desenvolvida para um 
conjunto de fatores ambientais particularmente relevantes para a avaliação do projeto. 

Considerando que o Projeto em avaliação afeta, em maior ou menor extensão consoante a solução em 
causa, o território do Alto Douro Vinhateiro (ADV) e respetiva Zona Especial de Proteção (ZEP), a 
necessidade de preservar a integridade e autenticidade deste bem enquanto Património Mundial (e 
consequentemente Monumento Nacional), estatuto que confere valor internacional a este relevante bem 
patrimonial, constitui um fator diferenciador e condicionante da avaliação ambiental. 

Assim, tendo em conta que o “Valor Universal Excecional” (VUE) conferido ao ADV resulta de um 
conjunto de atributos ponderados de forma transversal na análise desenvolvida sectorialmente para os 
vários fatores ambientais, designadamente, Património Cultural, Paisagem, Uso do Solo e, em certa 
medida, Sócio-economia, estes assumem particular relevância no que se refere à seleção da alternativa 
globalmente mais adequada. 

Face ao exposto, tendo em conta o contexto territorial em presença, a minimização global dos impactes e 
os critérios que consensualmente orientaram a seleção da solução alternativa menos desfavorável: 

 Minimizar a travessia do ADV e da sua zona tampão/ZEP; 
 Reduzir ao mínimo a afetação dos atributos que conferem VUE ao ADV (apenas a saída da 

Subestação do AHFT, que corresponde ao trecho A, comum a todas as soluções alternativas em 
avaliação, constitui um atravessamento inevitável do ADV); 

 Evitar a densificação de infraestruturas na área que é Património Mundial; 
 Privilegiar a utilização de corredores pré-existentes de linhas de alta tensão, que permitam a 

concentração das linhas nos mesmos apoios; 

considera-se que a Solução 2SM se afigura como a menos desfavorável e, por oposição, a Solução 4 é a 
alternativa mais desfavorável. 

Contudo, face às caraterísticas das áreas atravessadas e aos valores em presença, tem também 
reconhecida relevância para a análise comparativa de alternativas o fator Ecologia, designadamente, no 
que se refere aos impactes do projeto sobre a fauna voadora. Na avaliação desenvolvida a nível setorial, 
assumiram particular importância os impactes sobre a avifauna rupícola, dada a raridade destas espécies 
a nível nacional e a sua situação vulnerável em termos dos efeitos deste tipo de infraestrutura (risco de 
colisão). Em todos os corredores em avaliação são registados diversos elementos da avifauna rupícola, 
mas apenas as Soluções 1 e 4 não atravessam áreas muito críticas ou críticas de ocorrência dos diversos 

casais de Águia de Bonelli e Britango existentes na zona, pelo que são consideradas como sendo as 
menos desfavoráveis neste contexto. No entanto, verifica-se que estas duas soluções apresentam, na 
fase de exploração, impactes sobre o ADV de muito difícil minimização e aceitação, colocando em causa a 
integridade e a autenticidade deste bem. 
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Embora se reconheça a necessidade de identificar uma alternativa que procure salvaguardar os diferentes 
valores em presença, assume preponderância neste exercício o estatuto do ADV enquanto Património 
Mundial e Monumento Nacional, dado que, sem prejuízo da situação de vulnerabilidade das espécies de 
avifauna presentes nos territórios atravessados, nenhum dos corredores avaliados intersecta qualquer 
área classificada nem IBA. 

Acresce ainda referir que, relativamente às alternativas consideradas na presente avaliação, bem como à 
respetiva análise efetuada conducente à seleção da alternativa a adotar para concretização do projeto, 
foram consideradas as disposições constantes na DIA emitida em 11/05/2009 para o AHFT: 

“8. As infraestruturas de transporte de energia à subestação deverão ter em conta soluções 
técnicas, de forma a minimizar o impacte visual e a afetação da área classificada do Alto Douro 
Vinhateiro. Deverá ser equacionada a possibilidade de ligação não aérea à subestação. 

 9. O projeto complementar da linha elétrica de Muito Alta Tensão do AHFT não deverá atravessar 
qualquer Zona de Proteção Especial (ZPE) ou área com elevada sensibilidade para a Avifauna, e 
deverá integrar todas as medidas de minimização para evitar o risco de eletrocussão e colisão 
de aves.” 

Por questões de natureza técnica, as alternativas em cabo subterrâneo e na tensão de 220 kV foram 
consideradas inviáveis pela DGEG, na sua qualidade de entidade licenciadora, o que determinou (em 
termos técnicos) a definição das alternativas em análise: linha aérea com tensão de 400 kV. 

Assim, no âmbito da análise efetuada foram consideradas soluções técnicas com vista à minimização da 
afetação do ADV, não ocorrendo atravessamento de nenhuma área de ZPE por qualquer uma das 
alternativas em análise e podendo ser preconizadas disposições (condicionantes, medidas de minimização 
e de compensação, planos de monitorização) especificamente dirigidas para a avifauna, em particular ao 
nível do risco de colisão. 

Neste sentido, procurando adotar uma alternativa mais equilibrada e que, globalmente, melhor permita 
assegurar a adequada ponderação de todos os valores em presença, foi identificada a Solução 2SM, 
tendo para tal contribuído como aspeto determinante o facto de ser a alternativa que menor extensão de 
novo espaço-canal possui, prevendo uma solução em linha mista de 400/220 kV, com desmontagem da 
linha existente a 220 kV (numa extensão de 9,5 km). Este aspeto permitirá corrigir a elevada proximidade 
da linha existente Valeira-Mogadouro a habitações, projetando-se a linha mista para uma área mais 
afastada das mesmas, com consequentes impactes positivos a nível dos fatores Sócio-economia, Uso do 
Solo e Ambiente Sonoro. 

De salientar também que, de acordo com o Guidance on Heritage Impact Assessements for Cultural 
World Heritage Properties, ICOMOS, janeiro de 2011, se entende que a um impacte deve corresponder 
uma compensação ambiental de natureza similar, o que, no presente caso, pode ser interpretado como 
correspondendo à desmontagem de uma linha em operação no ADV, conforme previsto na Solução 2SM. 

Todavia, na sequência do acima referido, verificando-se que esta solução ainda assim apresenta impactes 
negativos significativos sobre algumas espécies de aves com estatuto de conservação desfavorável, como 
é o caso do casal de Águia de Bonelli de São Salvador do Mundo (concelho de São João da Pesqueira) e 
do núcleo de rupícolas do Baixo Tua (Águia de Bonelli, Chasco-preto), considera-se que a sua 
concretização implica necessariamente: 
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 A elaboração de uma proposta técnica de medidas compensatórias dirigidas para recriar, 
restaurar, apoiar a regeneração natural dos habitats naturais (sobreiral/zimbral, azinhal/zimbral) 
que são compatíveis com a Águia de Bonelli e outras espécies afetadas por este projeto. 
Pretende-se assim assegurar uma valorização dos recursos ecológicos existentes dentro da 
respetiva Área Vital, que sirvam de compensação pela porção do território que será afetada com 
a instalação de uma linha de maior dimensão. Esta proposta técnica deve ser apresentada em 
fase de projeto de execução (integrada no respetivo RECAPE), com o compromisso de ser 
executada no período de 10 anos, a iniciar em simultâneo com o inico dos trabalhos dessa obra; 

 A elaboração de um estudo com uma solução de linha dupla que tenha o menor número de 
planos de colisão e a menor altura ao solo (dos seus apoios) no atravessamento do rio Douro; 

 A necessidade de considerar a criação de uma linha dupla no Trecho D, aproveitando as LMAT 
existentes, como forma de reduzir o número final de linhas aéreas de alta tensão nessa zona, 
uma vez que apesar de se situar fora das áreas críticas de espécies de aves com estatuto 
desfavorável, trata-se de uma área que apresenta ainda uma certa sensibilidade em termos de 
riscos de colisão por ser confinante com três territórios de Águia de Bonelli do Vale do Rio 
Távora/Foz do Tua/Vale do Varosa. 

Quanto aos restantes fatores ambientais, os quais, sem prejuízo da sua pertinência, assumem uma menor 
relevância na avaliação do presente projeto, verifica-se que a Solução 2SM se afigura aceitável, sendo os 
seus impactes passíveis de minimização através da adoção de condicionantes para o desenvolvimento do 
projeto de execução e de medidas de minimização para as fases de construção e exploração. 
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10. CONCLUSÃO 

O projeto da "Ligação à Rede Nacional de Transporte de Eletricidade, a 400 kV, do Aproveitamento 
Hidroelétrico de Foz Tua" (AHFT), constitui um projeto complementar e indissociável do AHFT, 
atualmente em construção (tendo a respetiva central uma potência de 251 MW reversíveis - dois grupos 
reversíveis, de 131MW cada) estando a sua conclusão prevista para 2016. 

O AHFT encontra-se em construção no âmbito do Programa Nacional de Barragens de Elevado Potencial 
Hidroelétrico (PNBEPH), que visa o cumprimento dos objetivo referentes às cotas de energia produzidas a 
partir de fontes renováveis, contribuindo para os objetivos estratégicos definidos a nível nacional e 
comunitário. 

É inquestionável a necessidade de escoamento da energia produzida pelo AHFT e a sua ligação à Rede 

Nacional de Transporte de Eletricidade [RNT(E)], sendo indispensável a construção de uma linha de 
transporte de energia de muito alta tensão, que arrancará do pórtico de saída da linha, contíguo à 
subestação (SE) do AHFT. 

Assim, a "Ligação à Rede Nacional de Transporte de Eletricidade, a 400 kV, do Aproveitamento 
Hidroelétrico de Foz Tua" tem por objetivo a construção de uma linha aérea de muito alta tensão, 
a 400 kV, com vista a transportar a energia elétrica a produzir no Aproveitamento Hidroelétrico de Foz 
Tua (AHFT) para entrega na RNT(E), contribuindo desta forma para os objetivos nacionais para a 
produção de energia elétrica a partir de fontes renováveis, nomeadamente os inscritos na Estratégia 
Nacional para a Energia 2020 (ENE 2020). 

A linha de muito alta tensão (LMAT) servirá igualmente para fornecer, a partir da rede elétrica para a 
central do AHFT, a energia elétrica para colocar os grupos reversíveis em funcionamento no modo de 

bombagem. 

O projeto encontra-se previsto no Plano de Desenvolvimento e Investimento da RNT(E) 2012-2017 
(2022). 

A ligação à RNT(E), de que é concessionária a Rede Elétrica Nacional – REN, S.A., requer o cumprimento 
das especificações técnicas estabelecidas por esta empresa para o projeto, a construção e a exploração 
da LMAT. 

A DGEG atribuiu, em 2005, a SE de Armamar como ponto de ligação da LMAT à RNT(E). Posteriormente, 
como resultado dos antecedentes da presente avaliação, foi adicionalmente considerada uma alternativa 
de ligação à RNT(E) sobre a linha de 400 kV Lagoaça – Armamar, considerada viável pela DGEG, num 
local próximo de Pocinho/Torre de Moncorvo, o que obrigará à abertura dessa linha com a construção de 
um Posto de Corte. 

Este projeto desenvolve-se parcialmente no Alto Douro Vinhateiro (ADV) inscrito na Lista do Património 
Mundial da UNESCO, na categoria de Paisagem Cultural Evolutiva e Viva (desde 14 de dezembro de 
2001), e em boa parte, na respetiva Zona Especial de Proteção (ZEP). O ADV integra a lista dos bens 
classificados como de interesse nacional, com a categoria de "Monumento Nacional", de acordo com o n.º 
3 e n.º 7 do Artigo 15.º da Lei n.º 107/2001, de 8 de setembro. Através do Aviso n.º 15 170/2010, de 30 
de julho, foi delimitada a Zona Especial de Proteção (ZEP) do ADV. 
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Para concretização do projeto da "Ligação à Rede Nacional de Transporte de Eletricidade, a 400 kV, do 
Aproveitamento Hidroelétrico de Foz Tua" foi equacionado um conjunto de quatro corredores alternativos 
para implantação da linha muito alta tensão (LMAT), com várias subalternativas pontuais, traduzindo-se 
num total de oito soluções/corredores alternativos de 400 m, duas das quais implicam a necessidade de 
construção de um Posto de Corte, o qual fará a receção da energia produzida no AHFT, sendo a energia 
posteriormente escoada pela abertura da atual Linha Armamar-Lagoaça, de 400 kV. 

Os corredores de 400 m das oito soluções alternativas atravessam dez concelhos, divididos em três 
distritos: distrito de Bragança (concelhos de Carrazeda de Ansiães, Torre de Moncorvo); distrito de Vila 
Real (concelhos de Alijó, Peso da Régua, Sabrosa, Vila Real); distrito de Viseu (Armamar, Lamego, São 
João da Pesqueira, Tabuaço). 

O projeto é constituído genericamente pela linha simples ou mista que vai ligar a subestação do AHFT à 

subestação de Armamar (Soluções 1, 2 e 4) ou ao Posto de Corte (Solução 3). 

Assim, a Solução 1 faz a ligação do AHFT à SE de Armamar, com travessia do rio Douro cerca de 1,5 km 
a montante da foz do rio Tua; a Solução 2 (alternativas 2SI, 2SM, 2NI e 2NM) também liga à SE de 
Armamar, com travessia do rio Douro próximo e por jusante da barragem da Valeira, aproveitando partes 
de corredores já existentes em cerca de 10 km num troço e 15 km noutro, podendo aí optar-se pela 
reconstrução das linhas existentes, que passarão a linhas duplas e triplas; a Solução 3 (alternativas 3S e 
3N) faz a ligação do AHFT a um novo Posto de Corte a criar, na envolvente de Pocinho/Torre de 
Moncorvo; a Solução 4 faz a ligação à SE de Armamar, com travessia do Douro entre Peso da Régua e 
Pinhão, próximo e por montante da barragem da Régua e cruza, por cima, várias linhas de muito alta 
tensão existentes, o que implica a utilização de apoios mais altos nesses locais. 

A desagregação das Soluções 2 e 3 em diferentes alternativas, identificadas por letras, têm o seguinte 

significado: 

 “S” – representa uma saída com atravessamento do rio Tua a cerca de 400 m a montante da 
Barragem de Foz Tua (ou seja, o atravessamento mais a sul); 

 “N” – representa uma saída com atravessamento do rio Tua a cerca de 2 km a montante da 
Barragem de Foz Tua (ou seja, o atravessamento mais a norte); 

 “I” – representa linha independente de corredores já existentes; 
 “M” – significa linha em apoio misto, referente à utilização de corredores de linhas já instaladas. 

Nesta situação, será efetuada a desmontagem das linhas existentes Valeira-Mogadouro e Valeira-
Armamar 1/2 (contíguas ao rio Douro), na extensão respetiva de 4,5 km e 4,4 km, para 
constituição de uma linha mista 400/220 kV (trecho GM e parte do trecho H). Consequentemente, 
os respetivos corredores atuais ficarão libertos de apoios e cabos. 

Numa parte significativa da sua extensão as várias soluções alternativas têm trechos comuns. Por este 

motivo, as soluções consideradas podem ser analisadas como resultado da combinação de um conjunto 
de trechos, designados alfabeticamente de A a M, a qual apresenta a seguinte combinação esquemática: 
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Solução/ 
Alternativa Combinação de trechos 

1 A+B+C+D 

2SI A+B+E+F+GI+H+D 

2SM A+B+E+F+GM+H+D 

2NI A+I+J+F+GI+H+D 

2NM A+I+J+F+GM+H+D 

3S A+B+E+F+K+M 

3N A+I+J+F+K+M 

4 A+I+L 

 

Tendo em conta os aspetos fundamentais identificados na análise específica efetuada pela CA, verificam-
se impactes positivos, destacando-se como principal impacte a sua própria concretização e o alcance 

dos seus objetivos, enquanto garante do escoamento da energia a produzir pelo Aproveitamento 
Hidroelétrico de Foz Tua (projeto integrado no Plano Nacional de Barragens com Elevado Potencial 
Hidroelétrico), contribuindo para alcançar os objetivos nacionais de produção de energia elétrica a partir 
de fontes renováveis. 

Outros aspetos determinantes prendem-se com o facto de a alternativa selecionada (conforme abaixo 
descrito) ser a que menor extensão de novo espaço-canal possui, prevendo uma solução em linha mista 
de 400/220 kV, com desmontagem da linha existente a 220 kV (numa extensão de 9,5 km). Este aspeto 
permitirá corrigir a elevada proximidade da linha existente Valeira-Mogadouro a habitações, projetando-se 
a linha mista para uma área mais afastada das mesmas, com consequentes impactes positivos a nível dos 
fatores Uso do solo e Ambiente Sonoro, ainda que pouco significativos no cômputo geral, a par da 
dinâmica económica pontualmente gerada, na fase de construção. 

Perspetiva-se a ocorrência de impactes negativos para as fases de construção e de exploração, face às 

características do projeto, bem como à área de implantação e sua envolvente, considerando-se que os 
principais efeitos negativos poderão ser minimizados através, em primeiro lugar, da conceção e definição 
das soluções finais para o traçado da linha elétrica (no âmbito da elaboração do projeto de execução), 
assim como pela utilização de regras de boas práticas nas atividades de construção e desde que sejam 
adotadas medidas der minimização adequadas durante a realização da obra. 

Na globalidade, considera-se que o conjunto de condicionantes, elementos a apresentar e medidas de 
minimização estabelecidas poderão contribuir para a minimização dos principais impactes negativos 
identificados, admitindo-se que os impactes residuais não serão de molde a inviabilizar o projeto. 

Acresce referir que, da ponderação dos benefícios e importância da concretização dos objetivos do 
projeto e face à sua importância no contexto nacional, considera-se de aceitar os impactes não mitigáveis 
que subsistirão na fase de exploração, apesar da adoção de medidas de minimização. 

Do ponto de vista da análise comparativa de alternativas, atendendo à tipologia do projeto em avaliação, 
bem como às características físicas, ambientais e sociais da área de estudo onde o mesmo se insere, a 
ponderação da análise dos fatores ambientais efetuada, permitiu concluir que a solução que se apresenta 
como globalmente menos desfavorável corresponde à 2SM. Considera-se assim que deverá ser esta a 
solução a adotar e desenvolver na fase de projeto de execução. 
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Da análise dos resultados da Consulta Pública constatam-se como preocupações recorrentes as 
associadas ao Ordenamento do Território, aos Usos e Ocupação do Solo, à Ecologia, à Paisagem Cultural 
- Património Mundial ADV e à Sócio-economia, verificando-se que, na globalidade, as preocupações 
manifestadas e os principais impactes referenciados foram devidamente considerados na apreciação 
técnica efetuada pela CA. Na generalidade, a seleção da Solução 2SM para a linha elétrica 
ambientalmente preferencial, efetuada pela CA, permite atender a grande parte das manifestações 
transmitidas no âmbito da Consulta Pública, permanecendo inevitavelmente algumas divergências a que 
não é possível dar resposta. 

Assim, ponderando os impactes negativos identificados, na generalidade suscetíveis de minimização ou 
compensação, e os perspetivados impactes positivos, propõe-se a emissão de parecer favorável à 
Solução 2SM da "Ligação à Rede Nacional de Transporte de Eletricidade, a 400 kV, do 

Aproveitamento Hidroelétrico de Foz Tua", condicionado à apresentação no RECAPE de 
elementos, ao cumprimento das medidas de minimização e de compensação, que se indicam no capítulo 
seguinte, assim como das condicionantes aí discriminadas. 

Propõe-se ainda a emissão de parecer favorável, em termos de autorização para efeitos de ocupação de 
áreas de REN, de acordo com o estipulado na legislação em vigor sobre esta matéria. 

Acresce ainda referir que o n.º 6 do Artigo 18.º, do novo diploma de AIA, publicado pelo Decreto-Lei 
n.º 151-B/2013, de 31 de outubro, com as alterações introduzidas pela Decreto-Lei n.º 47/2014, de 24 de 
março, determina que a desconformidade do projeto com os Instrumentos de Gestão Territorial (IGT’s) 
aplicáveis não condiciona o sentido de decisão. Salienta-se contudo, que em termos de avaliação de 
conformidade com os IGT’s, a Solução 2SM carece da suspensão dos PDM’s ou do Reconhecimento de 
Interesse Público dos municípios dos concelhos afetados. 

Na sequência da avaliação desenvolvida, e de forma a apoiar a autoridade de AIA no cumprimento do 
disposto no artigo 18.º, n.º 1 do Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de outubro, a CA procedeu à 
determinação do índice de avaliação ponderada de impactes ambientais. Assumindo o referido índice a 
expressão da avaliação desenvolvida, o mesmo foi apenas desenvolvido para a alternativa identificada 
como a que, globalmente, melhor permite assegurar a ponderação dos valores em presença. Em 
resultado, e conforme apresentado no Anexo II do presente Parecer, foi determinado um índice de 
valor 4.” 
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11. CONDICIONANTES, ELEMENTOS A APRESENTAR E MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO 

CONDICIONANTES AO PROJETO 

1. A definição do traçado em áreas associadas a recursos minerais deve preservar o seu futuro acesso, 
inclusive em caso de previsão de explorações em lavra a céu aberto com o necessário afastamento da 
linha, devendo também ser empreendida a concertação com entidades que detenham direitos 
adquiridos. 

2. Não colidir com pedreiras existentes, devendo a colocação dos apoios respeitar as zonas de defesa 
fixadas no Anexo II do Decreto-Lei n.º 270/2001, de 6 de outubro. 

3. O termo Sul da exploração da Pedreira n.º 6014, “Calhau Grande” coincide com o limite da faixa de 
cerca de 500 m de largura correspondente ao Trecho D, pelo que deverá ser garantido o afastamento 

do traçado final de implantação da LMAT em relação à pedreira. 
4. Os apoios devem ser colocados a mais de 50 m de distância do limite das albufeiras da Régua e de 

Foz do Tua, bem como do leito do rio Sabor, e a mais de 10 m das linhas de água. 
5. Na localização dos apoios deverão ser tomadas todas as medidas necessárias para evitar a afetação 

de captações públicas ou privadas ou zonas de proteção legalmente definida. 
6. A linha e respetivos apoios não poderão ficar a menos de 50 m de qualquer recetor sensível 

identificado, independentemente de ser habitação ou um recetor sensível de outra natureza. Em 
particular, no caso das habitações, recomenda-se um afastamento de 100 m ou, sempre que 
possível, superior. 

7. O Projeto de Execução não deverá afetar bens imóveis classificados ou em vias de classificação, 
devendo ser minimizadas eventuais afetações do respetivo enquadramento paisagístico. 

8. Nos Trechos A e GM, localizados dentro do ADV, deverão ser estudadas as melhores soluções de 

traçado, de colocação dos apoios e de altura mínima dos postes, bem como o próprio tipo de apoio, 
que minimizem os impactes paisagísticos e ecológicos, em especial sobre o rio Douro e sobre o rio 
Tua (sobretudo na área da sua foz). Atendendo aos impactes sobre a avifauna, deverá ser 
equacionada/estudada a possibilidade de redução do número de planos de colisão da linha de quatro 
para dois. 
O RECAPE deverá especificamente fundamentar as soluções adotadas nestes Trechos, devendo ainda 
ser obrigatoriamente apresentado o respetivo plano de acessos a utilizar na fase de obra. 

9. Analisar a viabilidade de efetuar a junção das linhas de 220 kV (existente) e 400 kV num apoio 
comum, aproximadamente entre o km 3+500 do Trecho H e o km 0+500 do Trecho D. O RECAPE 
deverá especificamente fundamentar as soluções de projeto adotadas nestes troços. 

10. No Trecho D, deve ser equacionada a utilização de apoios de linha dupla a partir da zona de Tabuaço 
até à Subestação de Armamar, promovendo a concentração da nova linha com a Linha Armamar – 

Lagoaça a 400kV. 
11. Na sobrepassagem sobre a albufeira de Foz Tua e dada a proximidade à barragem, deve ser evitada 

a utilização da balizagem de assinalamento aeronáutico, a menos que se venha a demonstrar ser 
absolutamente obrigatória. Deve, no entanto, ser implementada sinalização anticolisão de aves. 
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12. A implantação dos elementos de projeto deverá definir criteriosamente a localização dos apoios de 
forma a evitar ou a minimizar a afetação física e visual dos atributos culturais e naturais do ADV: 

a) Em particular na armação de terrenos em socalcos, mortórios e geossítios; 

b) Em todos os outros atributos que conferem VUE ao ADV e que deverão ser especificados no 
RECAPE. 

13. O projeto de execução, nomeadamente no que se refere à otimização da localização dos apoios, 
deverá ter em consideração as áreas intervencionadas no âmbito da construção do Aproveitamento 
Hidroelétrico de Foz Tua, como acessos, estaleiros, áreas de depósito e de empréstimo, tendo 
igualmente por base as orientações contidas no Plano Geral da Paisagem da Zona de Construção do 
Aproveitamento Hidroelétrico de Foz Tua em Património Mundial – ADV (Landscape Master Plan), de 
dezembro de 2012. 

14. Obtenção: 

a) Da suspensão dos PDM de Carrazeda de Ansiães, de São João da Pesqueira e de Tabuaço; 

b) Do reconhecimento do interesse público do município de Alijó; 

c) Dos pareceres das seguintes entidades: 

i. Entidade Regional da RAN, face à utilização não agrícola de solos da RAN; 
ii. Rede Ferroviária Nacional (REFER), atendendo à afetação das Linhas do Douro e do Tua; 
iii. Direção-Geral de Armamento e Infraestruturas de Defesa; 
iv. Entidades gestoras dos meios afetos ao combate a incêndios florestais. 

O RECAPE deverá incluir estes pareceres, devendo ainda demonstrar a integração no Projeto de 
Execução dos aspetos transmitidos por estas entidades. 

15. Atender aos aspetos mencionados pelas seguintes entidades: 

a) EP, devendo ser assegurada a compatibilização da localização dos apoios da linha com as vias da 
rede rodoviária existente e em construção, respeitando as demais disposições legais aplicáveis, 
carecendo os atravessamentos das vias, assim como quaisquer alterações a introduzir na rede 
rodoviária, do devido licenciamento; 

b) DGT, devendo esta entidade ser consultada com vista a assegurar a necessária compatibilização 
do projeto com os vértices geodésicos existentes, bem como a integridade das marcas de 
nivelamento; 

c) ANA, devendo o Projeto de Execução ser submetido a apreciação por parte desta entidade, no 
âmbito das servidões aeronáuticas aplicáveis, com especial relevância para o troço que se 
encontra nas proximidades do Heliporto de Armamar. 

16. Evitar as interferências com os feixes hertzianos existentes. 

17. Garantir as zonas de proteção alargada definidas no Anexo I da Portaria n.º 133/2007, relativa aos 
pontos de água das redes de defesa da floresta contra incêndio. 

18. Assegurar a compatibilização do projeto com as infraestruturas existentes, designadamente: de 
abastecimento de água, de drenagem de águas residuais, de transporte e distribuição de eletricidade, 
estradas e caminhos municipais e de estabelecimentos com produtos explosivos. 
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ELEMENTOS A APRESENTAR 

1. Deverão ser apresentados no RECAPE os seguintes elementos: 

a) Localização prevista para os estaleiros, eventuais áreas de depósito, bem como o plano de 
acessos (que inclua os acessos novos e a beneficiar). Relativamente ao plano de acessos, a sua 
definição deverá privilegiar os acessos/caminhos existentes (ou de áreas intervencionadas no 
âmbito de outras obras) em detrimento da abertura de novos acessos; deverão ser evitados 
caminhos estreitos que obriguem ao derrube de muros e paredes de xisto, de suporte aos 
terrenos armados em socalco, bem como evitar a abertura de acessos sobre áreas agrícolas 
produtivas. 
Esta informação deverá ser acompanhada de uma análise de impactes. 

b) Informação que inclua, na vizinhança do corredor selecionado, dos novos acessos e dos apoios a 

construir, um inventário de captações de água subterrânea (públicas e privadas) e respetivo uso. 
No caso de existirem captações de água subterrânea (públicas ou privadas), deverá ser 
apresentada a caracterização das mesmas quanto ao tipo de captação, cota, comprimento da 
galeria e direção (no caso de ser mina) ou profundidade da captação (no caso de ser furo ou 
poço), caudal ou nível de água e outras características técnicas da captação, de modo a averiguar 
se a implementação do projeto afetará direta ou indiretamente essas captações. 

c) Estudo aprofundado de avaliação dos Habitats no terreno, para que os pontos de implantação de 
acessos e de caboucos e fundações evitem a alteração dos Habitats de elevado valor natural. 
Este estudo deve contemplar ainda as áreas de implantação dos acessos e estaleiros. 

d) Prospeção de abrigos de morcegos nas áreas de implantação dos apoios, acessos e estaleiros. 
e) Prospeção de espécies da flora protegidas (espécies incluídas nos anexos do Decreto-Lei 

n.º 140/99, de 24 de abril; azinheira, sobreiro, azinho) nas áreas de implantação dos apoios, 

acessos e estaleiros. 
f) Proposta técnica de medidas compensatórias dirigidas para recriar, restaurar e apoiar a 

regeneração natural dos habitats naturais (sobreiral/zimbral, azinhal/zimbral) que são compatíveis 
com a Águia de Bonelli e outras espécies afetadas por este projeto. 
Pretende-se assim assegurar uma valorização dos recursos ecológicos existentes dentro da 
respetiva Área Vital, que sirvam de compensação pela porção do território que será afetada com 
a instalação de uma linha de maior dimensão. 
As medidas compensatórias a adotar, deverão ser implementadas/concretizadas num período de 
10 anos, a iniciar em simultâneo com o início dos trabalhos da obra da LMAT. 

g) Estudo com uma solução de linha dupla que tenha o menor número de planos de colisão e a 
menor altura ao solo (dos seus apoios) no atravessamento do rio Douro, face à presença do casal 
de Águia de Bonelli de São Salvador do Mundo (concelho de São João da Pesqueira) e do núcleo 
de rupícolas do Baixo Tua (Águia de Bonelli, Chasco-preto). 

h) Programa de monitorização da avifauna detalhado, com a base nas diretrizes e metodologia 
propostas no EIA. No entanto, o Programa de monitorização a apresentar deve considerar uma 
duração do mesmo não inferior a 4 anos. 

i) Atualização do documento constante do Anexo 10 do EIA – "Procedimento de montagem de 
linhas elétricas de muito alta tensão – Procedimentos gerais e procedimentos específicos para 
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áreas agrícolas em terreno armado em socalcos", no qual deverá ser melhorada a descrição da 
técnica de assemblagem a utilizar no caso de zonas sensíveis (que devem incluir as zonas com 
culturas permanentes instaladas, com destaque para vinha em primeiro lugar, mas também sobre 
outras culturas com valor económico elevado, como olival e pomares) e que prevê a sua 
realização sobre plataformas artificiais de bidões metálicos estrategicamente dispostos. Deverá 
ainda ser indicado de forma inequívoca se a utilização desta técnica evita ou não a destruição de 
que tipo de culturas e quais as culturas inevitavelmente destruídas. 

j) Reavaliação do impacte sonoro do Projeto de Execução, que deve incluir não só uma campanha 
de medição complementar para caracterização da situação atual na envolvente mais próxima do 
traçado da linha entretanto definido, bem como a reapreciação de impactes para análise da 
necessidade de eventuais medidas de minimização e futuro plano de monitorização (em fase de 

construção e/ou exploração). 
Salienta-se ainda a necessidade de quantificar a contribuição dos impactes cumulativos, no 
ambiente sonoro, devidos à sobreposição de linhas (não quantificáveis com a mera realização de 
campanhas de medição de ruído ambiente), assim como de outras fontes sonoras relevantes, 
sempre que a presente LMAT se encontre na sua área de influência sonora. 

k) Proposta de programa de monitorização do Ambiente Sonoro durante a fase de construção para o 
traçado definitivo da linha, tendo em atenção a localização dos apoios, os percursos de obra a 
selecionar e a futura localização do(s) estaleiro(s). 

l) Proposta de medidas de minimização referentes ao Ambiente Sonoro para a fase de construção, 
nomeadamente no que diz respeito à localização do estaleiro, percursos de obra, local de 
deposição/fornecimento de materiais, imposição da utilização de equipamentos cumpridores de 
legislação do ruído, cumprimento de horários de obra (de acordo com o RGR). 

m) Relatório de Trabalhos Arqueológicos (prospeção). 

n) Demonstração de que os resultados da prospeção arqueológica sistemática foram tidos em 
consideração na fase de elaboração do Projeto de Execução e que o mesmo procurou evitar a 
afetação direta das ocorrências identificadas ou que venham ainda a ser identificadas no decurso 
desses trabalhos. 

o) Levantamento exaustivo, com respetivo mapeamento à escala do projeto, dos atributos que 
conferem VUE ao ADV para o corredor correspondente à alternativa 2SM e que não puderam ser 
totalmente identificados no EIA. 

p) Programa com medidas de compensação/valorização ambiental a executar após a conclusão dos 
trabalhos de construção, que deverá prever: 

i. Projeto de recuperação ambiental e paisagística da envolvente à barragem da Valeira; 
ii. A elaboração de um inventário de elementos patrimoniais, nomeadamente de construções 

adjetivas; 

iii. A divulgação através da publicação dos resultados obtidos nos trabalhos arqueológicos de 
acompanhamento, e de eventuais sondagens e escavações que venham a ser efetuadas; 

iv. A execução de ações de conservação e restauro de elementos patrimoniais degradados ou 
ameaçados; 

v. A melhoria das condições de acessibilidade e interpretação de elementos patrimoniais. 
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q) Projeto de recuperação e integração paisagística para as áreas de apoio à obra, intervencionadas 
temporariamente e remanescentes a solo nu com a conclusão da mesma, como áreas de 
estaleiro, caminhos temporários de trabalho a eliminar. Este projeto deverá ainda contemplar as 
áreas referentes aos trabalhos de desmontagem da linha de 220 kV, bem como da eventual 
desmontagem de outras linhas. 
Este projeto deverá contemplar a adequada modelação do terreno (incluindo no final, aplicação e 
espalhamento de terra vegetal), por forma a que as áreas intervencionadas e dissonantes, 
apresentem uma morfologia harmoniosa com o relevo da envolvente, bem como o adequado 
tratamento vegetal das mesmas (estabelecimento de um revestimento pioneiro de cobertura do 
solo, através de hidrossementeira, e plantação de árvores e arbustos de grande porte, 
integrantes do elenco espontâneo da região e no caso das árvores, admitindo-se também a 

eventual utilização de espécies tradicionais da paisagem agrícola, desde que sem caráter invasor, 
como a oliveira e a amendoeira, a título de exemplo). Este projeto deverá ser implementado no 
final da fase de construção da obra. 

r) Programa de monitorização da Paisagem, tendo em conta os valores paisagísticos em presença. 
O programa de monitorização deve obedecer às diretrizes que seguidamente se indicam, as quais 
devem ser detalhadas no RECAPE. 

i. Objetivos 

O programa de monitorização deve responder a dois tipos de questões: 

 Verificação dos impactes visuais; 
 Verificação da eficácia das medidas de integração paisagística e de valorização que 

venham a ser concretizadas. 
ii. Parâmetros a monitorizar 

A definir no RECAPE. Sugere-se uma avaliação quantitativa das áreas visíveis (em 
fotografia) ocupadas por elementos de degradação cénica, como, por exemplo, áreas de 
solo nu, presença de estruturas estranhas à paisagem, etc. 

iii. Metodologias 

A definir em função dos objetivos a atingir, recomendando-se o recurso a fotografias 
terrestres oblíquas, obtidas em pontos pré-definidos. Veja-se, por exemplo, os trabalhos de 
Arsénio (2008) e Pupo-Correia et al. (2011).6 

iv. Periodicidade e duração da amostragem 

Este programa deve ter início antes do início dos trabalhos de implementação da linha (ano 
zero). Deverá ser recolhida informação duas vezes por ano até à conclusão da fase de 
construção para verificação dos impactes ocorrentes; e posteriormente, a cada 

2 anos, para verificação da eficácia das medidas mitigadoras, durante um período de 
10 anos. 

                                                           
6
 Arsénio, P., Programa de Monitorização da Paisagem dos Campos Agrícolas do Bloco do Baixo Vouga Lagunar – 4º relatório de 

progresso, 2008, texto não publicado, 111 pp. 
 Pupo-Correia, A.; Aranha, J. e Sequeira, Miguel P. S. M., “Photographs from tourist activity: a source to assess vegetation 
change using repeat landscape photography”. Journal of Tourism and Sustainability, 2011, 1(1): 13-17. 
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v. Locais de amostragem 

No RECAPE devem ser propostos os locais de amostragem a definir, dentro da área do 
ADV, devendo sempre efetuar-se repetições em número suficiente para garantir a 
representatividade necessária, devendo ser estabelecidos com base em parâmetros como a 
presença de miradouros no vale do rio Douro, locais de cultos e de festas religiosas, entre 
outros que se afigurem relevantes para o objetivo em causa. Se se recorrer a fotografia 
para análise da evolução da paisagem, os pontos de amostragem deverão ser 
caracterizados por um conjunto de coordenadas planimétricas, um azimute, um ângulo de 
inclinação e uma distância focal. 

vi. Métodos e equipamentos de recolha de dados 

A definir no RECAPE. 

vii. Critérios de avaliação dos dados recolhidos, incluindo a definição de metodologias objetivas 
de avaliação da evolução da paisagem. 

A definir no RECAPE. 

viii. Consequências dos resultados da monitorização: definição de medidas a adotar em função 
dos resultados obtidos. 

A definir no RECAPE. 
 

MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO 

As medidas previstas para a fase de desenvolvimento do projeto de execução devem ser integradas no 
projeto de execução a apresentar. Todas as medidas de minimização dirigidas às fases de preparação e 
execução da obra devem constar no respetivo caderno de encargos da empreitada e nos contratos de 

adjudicação que venham a ser produzidos pelo proponente, para efeitos de construção do projeto. 

A Autoridade de AIA deve ser previamente informada do início da fase de construção, de forma a 
possibilitar o desempenho das suas competências na Pós-Avaliação. 
 

MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO DE CARÁCTER GERAL 

Fase prévia à construção 

GER1. Realizar ações de formação e de sensibilização ambiental para os trabalhadores e encarregados 
envolvidos na execução das obras relativamente às ações suscetíveis de causar impactes ambientais e às 
medidas de minimização a implementar, designadamente normas e cuidados a ter no decurso dos 
trabalhos. 

GER2. Elaborar um Plano de Gestão Ambiental (PGA), constituído pelo planeamento da execução de 
todos os elementos das obras e identificação e pormenorização das medidas de minimização a 

implementar na fase da execução das obras, e respetiva calendarização. Este PGA deve incluir um 
Sistema de Gestão Ambiental (SGA) das obras. 

O PGA deve ser elaborado pelo dono da obra e integrado no processo de concurso da empreitada ou 
deve ser elaborado pelo empreiteiro antes do início da execução da obra, desde que previamente sujeito 
à aprovação do dono da obra. As cláusulas técnicas ambientais constantes do PGA comprometem o 
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empreiteiro e o dono da obra a executar todas as medidas de minimização identificadas, de acordo com o 
planeamento previsto. 

As medidas apresentadas para a fase de execução da obra e para a fase final de execução da obra 
devem ser incluídas no PGA a apresentar em fase de RECAPE (quando aplicável), sempre que se verificar 
necessário e sem prejuízo de outras que se venham a verificar necessárias. 

Fase de construção 

GER3. Limitar às zonas estritamente indispensáveis para a execução da obra as ações pontuais de 
desmatação, destruição do coberto vegetal, limpeza e decapagem dos solos. 

GER4. Sinalizar os acessos definidos para as operações de construção da linha, devendo ser impedida a 
circulação fora destes acessos. 

GER5. Executar os trabalhos que envolvam escavações a céu aberto e movimentação de terras de forma 
a minimizar a exposição dos solos nos períodos de maior pluviosidade, de modo a diminuir a erosão 
hídrica e o transporte sólido. 

GER6. Sempre que possível, utilizar os materiais provenientes das escavações como material de aterro, 
de modo a minimizar o volume de terras sobrantes (a transportar para fora da área de intervenção). 

GER7. Os produtos de escavação que não possam ser aproveitados, ou em excesso, devem ser 
armazenados em locais com características adequadas para depósito. 

GER8. Caso se verifique a existência de materiais de escavação com vestígios de contaminação, estes 
devem ser armazenados em locais que evitem a contaminação dos solos e das águas subterrâneas, por 
infiltração ou escoamento das águas pluviais, até esses materiais serem encaminhados para destino final 
adequado. 

GER9. Caso haja necessidade de levar a depósito terras sobrantes, a seleção dessas zonas de depósito 

deve excluir as seguintes áreas: 

 Alto Douro Vinhateiro; 
 Áreas do domínio hídrico; 
 Áreas inundáveis; 
 Zonas de proteção de águas subterrâneas (áreas de elevada infiltração); 
 Perímetros de proteção de captações; 
 Áreas classificadas da Reserva Agrícola Nacional (RAN) ou da Reserva Ecológica Nacional 

(REN) 
 Outras áreas com estatuto de proteção, nomeadamente no âmbito da conservação da 

natureza; 
 Outras áreas onde possam ser afetadas espécies de flora e de fauna protegidas por lei, 

nomeadamente sobreiros e/ou azinheiras; 

 Locais sensíveis do ponto de vista geotécnico; 
 Locais sensíveis do ponto de vista paisagístico; 
 Áreas de ocupação agrícola; 
 Proximidade de áreas urbanas e/ou turísticas; 
 Zonas de proteção do património. 
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GER10. Definir e implementar um Plano de Gestão de Resíduos, considerando todos os resíduos 
suscetíveis de serem produzidos na obra, com a sua identificação e classificação, em conformidade com a 
Lista Europeia de Resíduos (LER), a definição de responsabilidades de gestão e a identificação dos 
destinos finais mais adequados para os diferentes fluxos de resíduos. 

GER11. Assegurar o correto armazenamento temporário dos resíduos produzidos, de acordo com a sua 
tipologia e em conformidade com a legislação em vigor. Deve ser prevista a contenção/retenção de 
eventuais escorrências/derrames. Não é admissível a deposição de resíduos, ainda que provisória, nas 
margens, leitos de linhas de água e zonas de máxima infiltração. 

GER12. Os resíduos produzidos nas áreas sociais e equiparáveis a resíduos urbanos devem ser 
depositados em contentores especificamente destinados para o efeito, devendo ser promovida a 
separação na origem das frações recicláveis e posterior envio para reciclagem. 

GER13. Os óleos, lubrificantes, tintas, colas e resinas usados devem ser armazenados em recipientes 
adequados e estanques, para posterior envio a destino final apropriado, preferencialmente a reciclagem. 

GER14. Manter um registo atualizado das quantidades de resíduos gerados e respetivos destinos finais, 
com base nas guias de acompanhamento de resíduos. 

GER15. Assegurar o destino final adequado para os efluentes domésticos provenientes do estaleiro, de 
acordo com a legislação em vigor – ligação ao sistema municipal ou, alternativamente, recolha em 
tanques ou fossas estanques e posteriormente encaminhados para tratamento. 

GER16. A zona de armazenamento de produtos e o parque de estacionamento de viaturas devem ser 
drenados para uma bacia de retenção, impermeabilizada e isolada da rede de drenagem natural, de 
forma a evitar que os derrames acidentais de óleos, combustíveis ou outros produtos perigosos 
contaminem os solos e as águas. Esta bacia de retenção deve estar equipada com um separador de 

hidrocarbonetos. 

GER17. Sempre que ocorra um derrame de produtos químicos no solo, deve proceder-se à recolha do 
solo contaminado, se necessário com o auxílio de um produto absorvente adequado, e ao seu 
armazenamento e envio para destino final ou recolha por operador licenciado. 

Fase final de execução da obra 

GER18. Proceder à desativação da área afeta aos trabalhos para a execução da obra, com a 
desmontagem dos estaleiros e remoção de todos os equipamentos, maquinaria de apoio, depósitos de 
materiais, entre outros. Proceder à limpeza destes locais, no mínimo com a reposição das condições 
existentes antes do início dos trabalhos. 

GER19. Proceder à recuperação de caminhos e vias utilizados como acesso aos locais em obra, assim 
como os pavimentos e passeios públicos, que tenham eventualmente sido afetados ou destruídos. 

GER20. Assegurar a desobstrução e limpeza de todos os elementos hidráulicos de drenagem que 

possam ter sido afetados pelas obras de construção. 

GER21. Os acessos abertos que não tenham utilidade posterior deverão ser desativados, procedendo-se 
à criação de condições para a regeneração natural da vegetação, nomeadamente através da 
descompactação do solo. 
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GER22. Após a conclusão das obras, todas as zonas afetadas pela construção da linha, bem como pela 
desmontagem da linha de 220 kV existente, incluindo áreas de estaleiros e de apoio a obra, deverão ser 
alvo de recuperação. 
 

MEDIDAS DE CARÁCTER ESPECÍFICO 
 

GEOLOGIA E GEOMORFOLOGIA 

Fase de elaboração do Projeto de Execução e fase de construção 

GEO1. Em fase de reconhecimento geológico-geotécnico que anteceda a definição do projeto ou durante 
a fase de obra, deverá ser referenciada qualquer ocorrência geológica de interesse conservacionista, 
observada no perímetro afetado ou nas proximidades. 

Fase de construção 

GEO2. A seleção dos locais e a implementação na fase de obra devem ter apoio geológico e geotécnico, 
com particular atenção em zonas de maior declive e em áreas superficiais caracterizadas por estado de 
alteração mais avançada. 

GEO3. Assegurar a implementação de todas as medidas necessárias à estabilidade das vertentes e 
taludes, nomeadamente através da modelação adequada de taludes e áreas envolventes, de forma a 
minimizar eventuais riscos de erosão e instabilidade, em particular tendo em conta os períodos de maior 
precipitação. 

GEO4. Utilização preferencial de caminhos já existentes ou de áreas intervencionadas no âmbito de 
outras obras. 
 

RECURSOS HÍDRICOS 

Fase de construção 

RH1. Não instalar estaleiros ou parques de material em zonas ameaçadas pelas cheias ou zonas 
adjacentes (definidas nos termos da Lei n.º 58/2005, de 29 de dezembro). 

RH2. Os novos acessos de obra devem ser construídos sem travessia de leitos ou margens de cursos 
de água. 
 

ECOLOGIA 

Fase de elaboração do Projeto de Execução 

ECO1. Devido ao risco de colisão no atravessamento das zonas mais sensíveis, ou seja nos vales dos rios 
Tua, Douro e Távora, deve ser garantida uma sinalização muito intensiva dos cabos de guarda, de acordo 

com o recomendado no Manual de Apoio à Elaboração de Pareceres Relativos a Infraestruturas elétricas: 
BFDs de 30 cm de diâmetro de fixação dupla em cores de laranja e branco, dispostos alternadamente em 
cada cabo de terra para que em perfil resulte numa sinalização de um BFD em cada 1,5 m (de 3 em 3 m, 
alternadamente). 

ECO2. Evitar a colocação de apoios, acessos e estaleiros a menos de 50 m de linhas de água 
permanentes (em zonas que não estejam humanizadas); sobre manchas de habitats incluídos nos anexos 
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do Decreto-Lei n.º 140/99 ou com vegetação arbórea; a menos de 200 m de abrigos de morcegos 
(identificados no Desenho 11 do EIA e de acordo com os resultados da prospeção a realizar); a menos de 
200 m de ninhos de aves de rapina (identificados no Desenho 11 do EIA). 

Fase de construção 

ECO3. Evitar na fase de instalação de apoios e abertura de acessos a afetação de bosques abertos de 
azinheira e sobreiro. 
 

ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO 

Fase de elaboração do Projeto de Execução 

OT1. Caso se verifique inevitável a implantação em áreas de REN, deverão ser adotadas medidas de 

prevenção para minimização dos efeitos sobre os sistemas de REN presentes. 

Fase prévia à construção e de construção 

OT2. A localização do estaleiro deve ser definida através de uma hierarquia de preferências: 

1.º - Localização em áreas degradadas; 
2.º - Localização em áreas industriais ou empresariais; 
3.º - Outras áreas do território, respeitando a conformidade com os IGT’s e com as servidões. 

OT3. Os acessos de obra e os locais de implantação dos estaleiros: 

i. Não devem ocupar as margens de cursos de água e de albufeiras (50 m do limite dos leitos das 
albufeiras da Régua e de Foz Tua e do rio Sabor e 10 m de distância do limite dos leitos de 
cursos de água não navegáveis nem flutuáveis), excetuando-se as situações de existência de 
áreas já artificializadas; 

ii. Não devem ocupar zonas de proteção imediata ou intermédia de qualquer perímetro de 
proteção de captações de águas subterrâneas para abastecimento público; 

iii. Devem respeitar a distância de defesa de pedreiras; 
iv. Não devem ocupar áreas agrícolas produtivas. 

OT4. Os estaleiros não devem ocupar: 

i. Áreas de RAN e de REN; 
ii. Áreas do ADV, exceto em caso de áreas já artificializadas. 

OT5. Não proceder ao corte, arranque ou poda de sobreiros ou azinheiras, isolados ou em 
povoamento, bem como qualquer ação que afete o sistema radicular das árvores ou que provoque 
destruição de regeneração natural. 

OT6. Não proceder ao arranque, corte, esmagamento ou inutilização do azevinho espontâneo. 
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USO DO SOLO 

Fase de elaboração do Projeto de Execução 

SOU1. Na definição dos locais para a colocação de apoios deverá ser minimizada a sua colocação em 
terrenos de vinhas de socalco, olival, pomares e florestas de sobreiro e azinheira, devendo ser 
privilegiadas as extremas das parcelas e a proximidade a acessos. 

Fase de construção 

SOU2. A afetação do uso do solo para construção dos apoios deve restringir-se ao mínimo indispensável, 
devendo limitar-se a área estritamente necessária para a manobra dos equipamentos de montagem dos 
apoios (gruas ou mastro de cargas). 

SOU3. No caso dos apoios que possam vir a ser localizados em áreas de socalcos, com vinha, olival ou 

pomar, deve ser dado cumprimento ao “Procedimento de montagem de linhas elétricas de muito alta 
tensão – Procedimentos gerais e procedimentos específicos para áreas agrícolas em terreno armado em 
socalcos”, constante do Anexo 10 do EIA. 

A técnica de montagem com mastro de carga deve ser utilizada em toda a zona de vinha, dentro ou fora 
do ADV, e mesmo que a cultura não seja em socalco ou patamar. 

Na realização da assemblagem deverá ser evitada a todo o custo a instalação sobre as zonas com 
culturas permanentes instaladas, com destaque para vinha em primeiro lugar, mas também sobre outras 
culturas com valor económico elevado, como olival e pomares, que deverão ser consideradas como zonas 
sensíveis. 

No caso de destruição de culturas, com destaque para as culturas permanentes, a compensação deve 
incluir custos de perda de produção previstos, até a cultura retomar o seu potencial original, e ou /perdas 
de qualidade (por exemplo no caso de vinhas velhas). A compensação deve ainda incluir a eventual perda 

de ajudas à produção, sempre que tal ocorra por diminuição da área produtiva e/ou alteração das 
características da cultura, mesmo que temporariamente. 
 

SÓCIO-ECONOMIA 

Fase de elaboração do Projeto de Execução 

SE1. Na definição do traçado da linha, deve ser efetuado o ajustamento das localizações dos apoios 
em função da estrutura fundiária e procurando a maior ocultação possível da linha e dos apoios a partir 
dos pontos de tomada de vista mais valorizados (envolvente do Tua e do Douro, miradouros, santuários e 
principais povoações). 

Fase prévia à construção e de construção 

SE2. As afetações em terrenos cultivados, principalmente em vinhas, devem ocorrer de modo a não 

afetar a fase de colheitas/vindima, em acordo e planeamento com os proprietários afetados. 

SE3. Efetuar a abertura de acessos em colaboração com os proprietários/arrendatários dos terrenos a 
afetar. Caso não possa ser evitada a interrupção de acessos e caminhos, deverá ser encontrada, 
previamente à interrupção, uma alternativa adequada, de acordo com os interessados, garantindo o 
acesso às propriedades e a fluidez das circulações locais. 
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SE4. Divulgar o programa de execução das obras às populações interessadas, designadamente à 
população residente na área envolvente. A informação disponibilizada deve incluir objetivos, a natureza, a 
localização da obra, as principais ações a realizar, respetiva calendarização e eventuais afetações à 
população, designadamente a afetação das acessibilidades. Estas informações deverão ser fornecidas às 
camaras municipais e juntas de freguesia que vierem a ser abrangidas pelo projeto. 
SE5. Comunicar o inicio e os locais das frentes de obra as autarquias envolvidas e aos respetivos 
serviços municipais de proteção civil. 
SE6. Implementar um mecanismo de atendimento ao público para esclarecimento de dúvidas e 
atendimento de eventuais reclamações ou sugestões durante toda a obra. 
SE7. Deverá ser comunicada a cada município envolvido o traçado da linha, para consideração nas 
servidões administrativas a vigorar nos respetivos territórios. 

 

QUALIDADE DO AR 

Fase de construção 

AR1. Os locais para a implantação de estaleiros e outras áreas de apoio à obra deverão estar afastados 
de recetores sensíveis, próximo de acesso existentes. 

AR2. Proceder sempre que se justificar, à aspersão de água nas zonas de estaleiros durante os 
períodos secos. 

AR3. Garantir a limpeza regular dos acessos e da área afeta à obra, de forma a evitar a acumulação e 
ressuspensão de poeiras, quer por ação do vento, quer por ação da circulação de veículos e de 
equipamentos de obra. 

AR4. Sempre que a travessia de zonas habitadas for inevitável, deverão ser adotadas velocidades 

moderadas, de forma a minimizar a emissão de poeiras. 

AR5. O transporte dos materiais de natureza pulverulenta ou do tipo particulado deverá ser feito em 
veículos adequados, com a carga coberta. 
 

PAISAGEM 

Fase de elaboração do Projeto de Execução 

PAI1. Evitar que o traçado da linha e colocação de apoios incida sobre afloramentos rochosos de 
dimensão relevante. 

PAI2. Associar o traçado das linhas a corredores com menor exposição visual ou já com presença de 
elementos com impacte na paisagem. 

PAI3. Utilizar o mesmo apoio como suporte para várias linhas (mesmo de tensões diferentes). 

PAI4. O traçado deve seguir preferencialmente a meia encosta, esbatendo-se o mais possível contra o 
plano da encosta. 

PAI5. Os apoios não devem intercetar a linha do horizonte, visto a uma distância até 2 km. 

PAI6. Privilegiar o mais possível a implantação dos apoios nas encostas menos iluminadas, ou seja, nas 
encostas orientadas a norte. 
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PAI7. Evitar o traçado da linha sobre as linhas de cumeada. 

PAI8. A linha deve fazer passagem de linhas de festo o mais dissimuladamente possível, sem 
implantações de traçado sobre a linha longitudinal de cumeada. 

PAI9. A Nas zonas de vale privilegiar o atravessamento nas situações de maior encaixe. 

Fase de construção 

PAI10. Todas as áreas afetas à obra que serão alvo de movimentos de terra deverão obrigatoriamente 
ser alvo de prévia decapagem da terra viva, devendo esta ser convenientemente armazenada de modo a 
ser utilizada posteriormente, aquando da tarefa de modelação do terreno, no âmbito da implementação 
do projeto de recuperação e integração paisagística. 

PAI11. Deverão ser salvaguardados todos os exemplares arbóreos e arbustivos que não perturbem a 

execução da obra; quando próximos de áreas intervencionadas, devem ser devidamente sinalizados. 

PAI12. Quando se recorrer a plantações ou sementeiras, sob pretexto algum deverão ser usadas 
espécies alóctones para as quais tenha sido observado comportamento invasor em território nacional. 
Todos os exemplares a plantar devem apresentar-se bem conformados e em boas condições 
fitossanitárias. Deverão ser privilegiadas as espécies da flora local. 

PAI13. Criação de maciços vegetais na proximidade da estrutura e/ou no alinhamento visual de base dos 
apoios permitindo absorver/mitigar o objeto numa escala de proximidade. 

PAI14. Plantação de árvores (maciços, alinhamentos, etc.) tendo por base estudos de bacias visuais, 
reduzindo o impacte visual das infraestruturas a partir de pontos de visibilidade principal. 

PAI15. Aproveitamento das zonas de servidão para promoção e gestão de espécies vegetais 
espontâneas, criando programas de recuperação de habitats. Esta medida pode ser realizada no 
atravessamento de povoamentos florestais, nas zonas onde forem executados cortes da vegetação 

arbórea (pinhal, eucaliptal). A sua concretização deve promover a introdução de espécies arbustivas e 
arbóreas de pequeno porte, selecionadas de entre as da flora local, que possam vir a funcionar como orla 
da mata e contribuindo assim para o aumento da diversidade ecológica e paisagística dessas áreas de 
cariz monoespecífico. 
 

PATRIMÓNIO CULTURAL 

Fase de elaboração do Projeto de Execução e do RECAPE 

PAT1. Na fase de elaboração do Projeto de Execução, deverão ser delimitados os bens imóveis 
patrimoniais classificados e em vias de classificação e as respetivas zonas de proteção legal em vigor, não 
podendo essas áreas ser diretamente afetadas pelo projeto. 

PAT2. Para a elaboração do Projeto de Execução deve ser efetuada a prospeção arqueológica 

sistemática dos corredores selecionados, numa faixa de 100 m de largura do eixo da linha projetada, e de 
todas as componentes de projeto, como acessos, estaleiros, etc. 

PAT3. Na fase da elaboração do Projeto de Execução, quando por razões técnicas do Projeto, não 
houver possibilidade de proceder a alterações pontuais de traçado ou de localização dos respetivos 
componentes, a destruição total ou parcial de um Sítio deverá ser assumida no RECAPE como inevitável. 
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Deve ficar também expressamente garantida a salvaguarda pelo registo arqueológico da totalidade dos 
vestígios e contextos a afetar diretamente pela obra. No caso de elementos arquitetónicos e etnográficos, 
através de registo gráfico, fotográfico e da elaboração de memória descritiva; no caso de sítios 
arqueológicos, através da sua escavação integral. 

PAT4. Na fase de elaboração do Projeto de Execução os elementos do projeto não deverão ser 
implantados a uma distância inferior a 400 m no caso dos bens imóveis classificados ou em vias de 
classificação, de locais de culto e miradouros e de 100 m dos bens imóveis com importância muito 
elevada, elevada ou média, com exceção das linhas ferroviárias. 

PAT5. A Carta de Condicionantes à localização dos Estaleiros, manchas de empréstimo e depósito, com 
a implantação dos elementos patrimoniais identificados, deve integrar o Caderno de Encargos da Obra. 

PAT6. A Carta de Condicionantes patrimoniais deverá interditar, em locais a menos de 50 m das 

ocorrências patrimoniais, a instalação de estaleiros, acessos à obra e áreas de empréstimo/depósito de 
inertes; na fase obra a mesma deverá ser facultada a cada empreiteiro. 

PAT7. O RECAPE deverá ainda prever a realização da prospeção arqueológica das zonas de estaleiro, 
manchas de empréstimo e depósito de terras, caminhos de acesso à obra, caso as mesmas se encontrem 
fora das áreas prospetadas nessa fase ou que tivessem apresentado ausência de visibilidade do solo. 

PAT8. Medidas específicas para a fase de elaboração do Projeto de Execução, nomeadamente para o 
RECAPE, relativamente às ocorrências patrimoniais: 

i. 4, os locais de implantação dos apoios devem ser ajustados de modo a afastarem-se das áreas 
preservadas desta ocorrência; 

ii. 12, o traçado da linha e o local de implantação dos apoios devem ser afastados, pelo menos 
50 m, a partir da periferia deste monumento; 

iii. 15 e 16, o maior afastamento possível dos apoios mais próximos e o impedimento de uso 
daquela via para passagem de máquinas na fase de construção; 

iv. 21, ajuste do traçado da linha e dos locais de implantação de apoios de modo a ficarem o mais 
afastado possível da ocorrência; 

v. 188, o maior afastamento possível dos apoios mais próximos e o impedimento de uso daquela 
via para passagem de máquinas na fase de construção; no caso da inevitabilidade da afetação 
da via, deverá ser efetuado o seu registo nos termos da respetiva medida geral (salvaguarda 
pelo registo). 

PAT9. Relativamente à Paisagem Cultural - Património Mundial ADV, as medidas de minimização 
referentes aos atributos que conferem VUE ao ADV deverão ser pormenorizadas, destacando-se: 

i. Localização dos elementos de projeto evitando afetação física nos atributos - culturais e naturais 
do ADV, em particular na armação de terrenos em socalcos, mortórios e geossítios; 

ii. Localização dos elementos de projeto a uma distância mínima de 400 m de bens do património 
classificado ou em vias de classificação, de locais de culto e miradouros; 

iii. Inventariação no corredor da alternativa selecionada, de mortórios, parcelas com sistema de 
armação do terreno, caminhos tradicionais murados e hortas e pomares murados; 
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iv. Inclusão no Plano de Gestão Ambiental da Obra de procedimento para a recuperação de 
caminhos, muros, terraços e outros elementos com valor patrimonial que possam ser afetados 
na obra; 

v. Inclusão no Plano de Gestão Ambiental da Obra de procedimento para o ajuste de localização 
de apoios que acautele os atributos e outros valores paisagísticos; 

vi. Inclusão no Plano de Gestão Ambiental da Obra de critérios para a localização de estaleiros e 
parques de material fora do ADV, com exceção de áreas já infraestruturadas ou de áreas 
degradadas que sejam posteriormente recuperadas. 

Fase prévia à obra e de obra 

PAT10. Deverá ficar previsto que o acompanhamento arqueológico a executar na fase de obra deverá 
ser efetuado de modo efetivo, continuado e direto por um arqueólogo em cada frente de trabalho sempre 

que as ações inerentes à realização do projeto não sejam sequenciais mas simultâneas. 

PAT11. O acompanhamento arqueológico da obra deverá incidir em todos os trabalhos, durante a 
instalação de estaleiros, as fases de decapagem, desmatação e terraplenagens, abertura de acessos, 
escavação de caboucos para a fundação dos apoios e de todas as ações que impliquem revolvimento de 
solos. 

PAT12. Após a desmatação, deverá ser efetuada a prospeção arqueológica sistemática das áreas de 
incidência direta de todas as componentes de obra. 

PAT13. 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. 

PAT14. Os resultados obtidos no acompanhamento arqueológico poderão determinar a adoção de 
medidas de minimização específicas (registo documental, sondagens de diagnóstico, escavações 
arqueológicas, entre outras) nomeadamente no caso de não ser possível determinar a importância 
científica e patrimonial das ocorrências então identificadas. 

PAT15. Achados arqueológicos móveis efetuados no decurso da obra deverão ser colocados em 
depósito credenciado pelo organismo de tutela. 

PAT16. Dever-se-á sinalizar e vedar as ocorrências patrimoniais localizadas no interior da faixa de 25 m 
centrada no eixo da linha e junto aos apoios, de forma a evitar a sua afetação pela circulação de pessoas 
e máquinas, que aí deverá ser proibida ou muito condicionada. 

PAT17. Dever-se-á efetuar a sinalização das ocorrências situadas, até cerca de 50 m da obra, 
condicionando a circulação de modo a evitar a sua afetação. 

PAT18. Medidas específicas para a fase de obra relativamente às ocorrências patrimoniais: 4, 12, 15, 

21, e 188, sinalização, delimitação e acompanhamento arqueológico. 

Fase de Exploração 

PAT19. Sempre que se desenvolverem ações de manutenção ou outros trabalhos deverá ser fornecida 
aos empreiteiros e subempreiteiros a Carta de Condicionantes atualizada com todas as ocorrências 
patrimoniais.  
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ANEXO I 

 

Localização do projeto 

Enquadramento administrativo das alternativas consideradas 

  





Total ADV ZEP

Solução 1 A+B+C+D 30,2 2,7 22,6

Solução 2SI A+B+E+F+GI+H+D 39,3 2,7 31,8

Solução 2SM A+B+E+F+GM+H+D 39,7 2,3 32,5

Solução 2NI A+I+J+F+GI+H+D 42,4 2,7 34,9

Solução 2NM A+I+J+F+GM+H+D 42,7 2,3 35,6

Solução 3S A+B+E+F+K+M 32,3 0,4 19,4

Solução 3N A+I+J+F+K+M 35,3 0,4 22,4

Solução 4 A+I+L 42,1 4 36,6

Alternativas Trechos
Extensão aproximada 
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Índice de Avaliação Ponderada de Impactes Ambientais 

 

 

  



Parecer da Comissão de Avaliação 

Procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental N.º 2735 
 

Ligação à Rede Nacional de Transporte de Eletricidade, a 400 kV, 
do Aproveitamento Hidroelétrico de Foz Tua 

Estudo Prévio 

ÍNDICE DE AVALIAÇÃO PONDERADA DE IMPACTES AMBIENTAIS 

 

I. Enquadramento 

O Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de outubro de 2013, que define o regime jurídico de Avaliação 

de Impacte Ambiental (AIA) prevê a integração, na Declaração de Impacte Ambiental (DIA), de um 

índice de avaliação ponderada de impactes ambientais, conforme disposto no n.º 1 do seu artigo 18.º, 

que se transcreve: 

1 - A DIA pode ser favorável, favorável condicionada ou desfavorável, fundamentando-se num 

índice de avaliação ponderada de impactes ambientais, definido com base numa escala 

numérica, correspondendo o valor mais elevado a projetos com impactes negativos muito 

significativos, irreversíveis, não minimizáveis ou compensáveis. 

De forma a possibilitar a aplicação prática da norma acima transcrita, o Grupo de Pontos Focais das 

Autoridades de AIA, constituído ao abrigo do n.º 2 do artigo 10.º do mesmo diploma, desenvolveu 

uma proposta de metodologia para determinação do referido índice. 

A referida proposta mereceu a concordância do Senhor Secretário de Estado do Ambiente, através do 

despacho emitido a 17 de abril de 2014, e será aplicada por um período experimental de um ano, 

após o qual será efetuado um balanço da sua aplicação. 

De acordo com a metodologia proposta, a determinação do índice, pela natureza do exercício de 

ponderação inerente, deve ser desenvolvido, em primeira instância, pela Comissão de Avaliação (CA) e 

constar como anexo ao parecer a emitir ao abrigo do disposto no artigo 16.º n.º 1 do Decreto-Lei n.º 

151-B/2013, de 31 de outubro. 

Segundo esta metodologia, o valor do índice a definir reflete a significância dos impactes após 

consideração das eventuais medidas de minimização dos impactes negativos e ou medidas de 

potenciação dos impactes positivos, ou seja, reporta-se aos impactes residuais do projeto. 

 

II. Determinação do índice de avaliação ponderada de impactes ambientais 

Face ao enquadramento acima apresentado, a CA procedeu à aplicação desta metodologia apenas 

para a solução de projeto identificada como a menos desfavorável. 

Para efeitos de determinação do referido índice, a CA assumiu como pressuposto de base a não 

inclusão da componente “Ordenamento do Território” como um fator ambiental específico dado que o 
Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de outubro, no seu 18.º n.º 6, refere que as situações de 

desconformidade com IGT não condicionam o sentido da decisão do procedimento de AIA. 

De acordo com a análise técnica efetuada, foi atribuída a seguinte significância dos impactes do 

projeto sobre os fatores ambientais analisados: 
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Fatores Ambientais Significância dos impactes 
negativos 

Significância dos impactes 
positivos 

Património Cultural Significativos Não identificados 
Ecologia Significativos Não identificados 
Energia Não identificados Muito significativos 
Socio economia Significativos Pouco Significativos 
Ambiente Sonoro Pouco Significativos Pouco Significativos 
Geologia Pouco Significativos Não identificados 
Recursos Hídricos Sem significado Não identificados 
Paisagem Significativos Não identificados 
Uso do Solo Pouco Significativos Pouco Significativos 

 

Face às caraterísticas do projeto bem como aos seus objetivos e tendo em consideração os valores em 

presença nas áreas afetadas, foram atribuídos os seguintes níveis de preponderância aos fatores 

ambientais analisados: 

 

Fatores Ambientais Preponderância 

Património Cultural Relevante 
Ecologia Relevante 
Energia Determinante 
Socio economia Relevante 
Ambiente Sonoro Não relevante 
Geologia Não relevante 
Recursos Hídricos Não relevante 
Paisagem Relevante 
Uso do Solo Relevante 

 

Com base na significância global dos impactes negativos e positivos identificados para os vários 

fatores ambientais, foi determinado um índice de valor 4, o qual se considera que expressa a 

avaliação qualitativa desenvolvida no Parecer técnico da CA. 

Refira-se ainda que os três níveis de classificação da preponderância dos fatores ambientais, não 

permitiram destacar a importância que o fator Património Cultural assumiu, relativamente aos 

restantes fatores considerados relevantes, conforme resulta da análise comparativa de alternativas. 
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ANEXO III 

 

 

Correspondência trocada entre a DGEG e a EDP, Produção 

Desenhos com representação de interferências na área do projeto (DGEG) 
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ANEXO IV 

 

 

Decisão 37 COM 7B.79 aprovada na 37.ª Sessão do Comité do Património Mundial (Phnom 

Penh, 2013) 
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ANEXO V 

 

 

Pareceres das entidades consultadas 

 

 Parecer da EP – Estradas de Portugal 

 Parecer do Estado-Maior General das Forças Armadas (EMGFA) 

 Parecer da Direção Regional de Agricultura e Pescas do Norte (DRAP/N) 
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ANEXO VI 

 

 

Elementos de Estudo Prévio enviados 
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