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Ervedosa do Douro

Paredes da Beira

Castanheiro do Sul

Soutelo do Douro

Vale de Figueira

União das freguesias de Vilarouco e Pereiros

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

Nagoselo do Douro
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VILA NOVA DE FOZ CÔA

SABROSA

MOIMENTA DA BEIRA
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Rede Eletrica

Alta Tensão

Muito Alta Tensão

Média Tensão

Alternativas de Ligação à RNTE do 
aproveitamento Hidroeletrico do Foz do Tua

Redes Existentes

Rede Prevista



























 

 

 

 

Parecer no âmbito da Consulta Pública do Estudo de Pedido de 
Definição de Âmbito (PDA) do EIA da Linha Foz Tua‐Armamar, a 400kV 

_____________________________________ 

ENTIDADE RESPONSÁVEL PELO DOCUMENTO 

QUERCUS ‐ Associação Nacional de Conservação da Natureza 

 

4 de maio de 2014 

No âmbito da  consulta pública Consulta Pública do Estudo de Pedido de 

Definição de Âmbito (PDA) do EIA da Linha Foz Tua‐Armamar, a 400kV, a 

Quercus – Associação Nacional de Conservação da Natureza, com sede no 

Centro  Associativo  do  Calhau,  Bairro  do  Calhau,  1500‐045  Lisboa, 

contribuinte fiscal n.º 501 736 492, vem por este meio apresentar os seus 

contributos relativamente aos documentos colocados em consulta. 

Avifauna 

No ponto 6.4.4 ‐ Previsão de impactes na colisão de aves e morcegos na 

fase de exploração 

Neste ponto do PDA estão claramente subavaliados os impactes da colisão 

das aves com os cabos da  linha. No PDA o  risco de colisão é classificado 

como de raro a moderado e não local, o que não corresponde àquilo que 

está  no  âmbito  do  conhecimento  científico  sobre  esta matéria.  Diversos 

estudos nacionais e  internacionais  (e.g. Beaulaurier, 1981, Tombal, 1985, 

Bevanger  1999)  provam  que,  no  que  respeita  aos  impactos  nos 

vertebrados e em particular na avifauna, os  impactos são significativos e 

frequentes.  Existem  estudos  que  indicam  uma  mortalidade  média  por 

quilometro 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 afectadas 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  afectadas  também 

espécimes  de  outros  locais,  dado  que  os  vales  dos  grandes  rios  são 

corredores naturais de migração e dispersão, pelo que uma infra‐estrutura 

de  transporte de energia poderá vir  ter  impactes noutras populações de 

aves que não as locais. 

Alternativas de traçado 

No  que  diz  respeito  às  alternativas  de  traçado  em  estudo  todas  elas 

interceptam 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  (ICNF2010)  não  devem  ser  construídas 

infra‐estruturas 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 Dec.‐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,  devendo  ser  estudados  traçados 

alternativos que cumpram a legislação nacional e europeia. 

Medidas de Mitigação ‐ Avifauna 

No  que  diz  respeito  às  medidas  de  mitigação  na  componente  de 

minimização dos  impactos na avifauna  são  indicados os dispositivos BFD 

(espiral de cor branca ou laranja), contudo existem no mercado português 

soluções  já  testadas  com  maior  eficácia  na  redução  da  colisão, 

nomeadamente  os  dispositivos  FBF,  cuja  eficácia  é  de  87% 

comparativamente  aos  45%  dos  BFD.  Dada  a  natureza  das  espécies  que 

ocorrem na área de estudo do PDA e atendendo aos  locais em análise é 

mais adequada a utilização dos FBF. 

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 e detrimento dos de esteira vertical conforme preconizadas no 

PDA. 
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Consulta Pública 

da Ligação à Rede Nacional a 400kV 

do Aproveitamento Hidroeléctrico de Foz Tua 

 

Posição do Partido Ecologista «Os Verdes» 

 

O Estudo de Impacte Ambiental (EIA) da ligação à Rede Nacional a 

400kV do Aproveitamento Hidroeléctrico de Foz Tua, em consulta 

pública, reflecte bem os procedimentos anómalos que envolvem a 

construção da Barragem do Tua e o descrédito em que caiu a Avaliação 

de Impacto Ambiental em Portugal, sobretudo quando esta se reporta a 

empreendimentos ligados a grandes interesses económicos. 

 

Estamos em 2014 na fase de discussão pública do EIA das Linhas de 

Alta Tensão, parte integrante, indissociável e imprescindível da 

Barragem de Foz Tua, cuja construção iniciou em 2011! 

 

Esta situação de total anomalia foi desde a primeira hora, denunciada 

pelo Partido Ecologista «Os Verdes» (PEV): 

Em 2007, quando o Governo PS aprovou o Plano Nacional de 

Barragens com Elevado Potencial Hidroeléctrico (PNBEPH), o processo 

de avaliação estratégica mereceu uma ampla contestação, de «Os 

Verdes» que alertaram logo para a omissão da avaliação de certos 

impactos, nomeadamente os impactos da Barragem de Foz Tua e das 

futuras Linhas de Alta Tensão sobre o Alto Douro Vinhateiro (ADV) 

património da humanidade. 

Em 2009, e face à persistente contestação do PEV, das associações 

ambientalistas e movimento de defesa da Linha do Tua, a Declaração de 

Impacto Ambiental (DIA) favorável condicionada dada pelo então 

Governo PS, incluía nas doze condicionantes, duas relativas às Linhas 
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de Alta Tensão (LAT) assumindo pela primeira vez o “impacto visual e a 

afectação da área classificada do ADV”. 

Em 2010, o projecto da Barragem avançou para a fase de Relatório de 

Conformidade Ambiental dos Projectos de Execução (RECAPE) e os 

impactos das Linhas continuaram no silêncio, o que motivou 

novamente a contestação do PEV. 

Em 2011 já com o Governo PSD/CDS, o Relatório da primeira Missão 

do ICOMOS ao ADV que decorreu da queixa apresentada pelos «Verdes» 

à UNESCO, alerta, entre outras situações, para o impacto não estudado 

das Linhas de Alta Tensão sobre a paisagem património da 

humanidade. 

Só em meados de 2011, depois da vinda da Missão do 

ICOMOS/UNESCO, é que é apresentado o EIA do Estudo Prévio da 

Linha Foz Tua - Armamar 400 KV, já com os trabalhos de construção 

da Barragem a decorrer desde o início do ano! 

Mas os impactos das LAT sobre o ADV eram de tal ordem que, o estudo 

mereceu um parecer negativo, não só de «Os Verdes» mas também da 

própria Direcção Regional Cultura do Norte (DRCN), pelo que a EDP se 

viu obrigada a retirar o projecto, no início de 2012. 

 

Mas as anomalias não se ficam por aqui. 

Em Dezembro de 2012, perante os prazos fixados e as novas 

exigências decorrentes da segunda Missão do ICOMOS/UNESCO ao 

ADV, relativas às LAT, o Governo, ainda na ausência de qualquer EIA, 

avança com a apresentação de um Procedimento de Definição de 

Âmbito (PDA) das LAT. Uma estratégia que visou não só iludir a 

UNESCO como ainda permitir que se prosseguissem com os avanços na 

construção da Barragem, tornando ineficaz qualquer rejeição dos 

traçados das Linhas só por si. 

 

Como tal «Os Verdes» recusam-se a entrar na farsa de discutir, no 

momento actual, qualquer um destes traçados, pois o que está mesmo 

em causa é a paragem imediata da Barragem de Foz Tua. 
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E só podemos classificar como caricata e muito pouco séria a tentativa 

de minimizar o impacto sobre o Valor Universal Excepcional (VUE) que 

levou à classificação do ADV como Património da Humanidade.  

 

Esta tentativa passa não só por minimizar os impactos na Integralidade 

do Bem, por considerar que a intrusão visual das Linhas de Alta 

Tensão, em qualquer das alternativas consideradas, na paisagem 

classificada e na sua Zona Especial de Protecção (ZEP), se bem que, 

assumida, não põe em causa, na óptica da proponente, o VUE porque 

não afecta a totalidade do ADV! 

 

Por outro lado é ainda alegado, de uma forma simplista e confrangedora 

que não é posta em causa a Autenticidade do património cultural, 

esquecendo que aqui o Bem é composto pela harmoniosa simbiose 

paisagística dos diversos elementos culturais que caracterizam o ADV. 

 

É ainda de sublinhar que, a alternativa com melhor ponderação e que 

será possivelmente adoptada é a que tem mais impactos sobre o ADV e 

foi chumbada pela Direcção Regional de Cultura do Norte, na avaliação 

do primeiro EIA das Linhas de Alta Tensão.  

 

«Os Verdes» consideram que estas posturas desacreditam a Avaliação de 

Impacte Ambiental, e põe em causa a defesa do interesse público que 

deveria ser garantido, de forma intransigente pelas entidades públicas. 

«Os Verdes» não desistirão de continuar a lutar contra a Barragem de 

Foz Tua cujos impactos negativos são inegáveis sobre o ADV, 

património da Humanidade. 

 

 

Partido Ecologista «Os Verdes» 

Lisboa, 02 de Maio de 2014 














































































