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1. INTRODUÇÃO 

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 do projeto, enviou a esta 
Agência, para procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental (AIA), o Estudo de Impacte 
Ambiental (EIA) relativo ao Projeto de Execução da "Linha Pedralva – Vilaà F iaà B ",à ujoà
proponente é a REN, S.A.  

O projeto foi instruído ao abrigo do n.º 19 do Anexo I da referida legislação – Construção de 
linhas aéreas de transporte de eletricidade com uma tensão igual ou superior a 220kV e cujo 
comprimento seja superior a 15 Km. 

Através do ofício n.º S010571-201502 – DAIA.DAP, de 10/02/2015, a APA, na qualidade de 
Autoridade de AIA, nomeou, ao abrigo do Artigo 9º do Decreto-Lei acima referido, uma 
Comissão de Avaliação (CA) constituída pelas seguintes entidades: Agência Portuguesa do 
Ambiente, I.P./ Departamento de Avaliação Ambiental (APA/DAIA), Agência Portuguesa do 
Ambiente, I.P./Departamento de Comunicação e Cidadania Ambiental (APA/DCOM), Agência 
Portuguesa do Ambiente, I.P./Administração da Região Hidrográfica do Norte (APA/ARH Norte), 
Direção-Geral do Património Cultural (DGPC), Comissão de Coordenação e Desenvolvimento 
Regional do Norte (CCDR Norte), Instituto Superior de Agronomia/Centro de Ecologia Aplicada 
Prof. Baeta Neves (ISA/CEABN), Laboratório Nacional de Energia e Geologia (LNEG) e Direção 
Geral de Energia e Geologia (DGEG). 

A APA nomeou, ainda, o Instituto da Conservação da Natureza e Florestas (ICNF), contudo o 
ICNF comunicou que não iria integrar a CA porque o presente projeto não se localiza em áreas 
sensíveis referindo que a CCDR tem competências em matéria de conservação da natureza, de 
acordo com o Regime Jurídico de Conservação da Natureza e Biodiversidade. 

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

• APA/DAIA – Eng.ª Sílvia Rosa 
• APA/DCOM – Dr.ª Rita Cardoso 
• APA/ARH Norte – Eng.ª Sérgio Fortuna 
• DGPC – Dr.ª Alexandra Estorninho 
• CCDR Norte – Dr.ª Rita Ramos 
• LNEG – Dr. Narciso Ferreira  
• ISA/CEABN – Arq. João Jorge 
• DGEG – Eng.ª Cristina Miguéns 

A CA contou com a colaboração da Eng.ª Margarida Guedes do Departamento de Gestão 
Ambiental – Divisão de Gestão do Ar e Ruído da APA, na apreciação do fator ambiental 
ambiente sonoro. 
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O EIA objeto da presente análise, desenvolvido pela empresa ArqPais - Consultores de 
Arquitetura Paisagista e Ambiente, Lda., data de janeiro de 2015, sendo constituído pelos 
seguintes volumes:  

 VOLUME 1 – RESUMO NÃO TÉCNICO 

 VOLUME 2 – RELATÓRIO SÍNTESE 

 VOLUME 3 – PEÇAS DESENHADAS 

 VOLUME 4 – ANEXOS TÉCNICOS 

 VOLUME 5 – ESTUDO DAS GRANDES CONDICIONANTES AMBIENTAIS - SELEÇÃO DO 
CORREDOR 

 VOLUME 6 – PLANO DE ACOMPANHAMENTO AMBIENTAL 

 VOLUME 7 – PLANO DE PREVENÇÃO E GESTÃO DE RESÍDUOS DE CONSTRUÇÃO E 
DEMOLIÇÃO 

 VOLUME 8 – PLANO DE ACESSOS 

Por solicitação da CA foi, ainda, apresentado o Aditamento ao EIA, datado de março de 2015 e 
o RNT reformulado. 

O EIA foi acompanhado pelo respetivo PE. 

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 PE em causa. 

 

2. PROCEDIMENTO DE AVALIAÇÃO 

A metodologia adotada pela CA para a avaliação do projeto 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: projeto, Ordenamento do Território e 
Uso do Solo, Paisagem, Qualidade do Ar, Ecologia, cartografia e a reformulação do 
Resumo Não Técnico, refletindo a informação adicional solicitada no âmbito da 
avaliação técnica. 

 Declaração de Conformidade do EIA a 10/04/2015; 

 Solicitação de Parecer Externo às seguintes entidades: Entidade Regional da Reserva 
Agrícola Nacional do Norte (ERRAN) e Instituto da Conservação da Natureza e das 
Florestas (ICNF). Os pareceres recebidos foram considerados no âmbito da avaliação e 
constam do Anexo 3; 

 Abertura de um período de Consulta Pública, que decorreu durante 20 dias úteis, desde 
16 de abril até 14 de maio de 2015; 
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 Realização de visita ao local, no dia 22 maio de 2015, com a presença de representantes 
da CA (da APA/DAIA, da CCDR Norte, da DGEG), do proponente e da equipa que 
elaborou o EIA; 

 Análise técnica do EIA e respetivo aditamento, bem como a consulta dos elementos do 
Projeto, com o objetivo de avaliar os impactes do projeto e a possibilidade dos mesmos 
serem minimizados/ potenciados. A apreciação dos fatores ambientais foi efetuada 
tendo por base os pareceres emitidos pelas entidades que constituem a CA. Assim, a 
APA/ ARH-N emitiu parecer sobre Recursos Hídricos e Qualidade da Água, incluindo 
Domínio Hídrico; a DGPC sobre Património Cultural; a CCDR Norte sobre Qualidade do 
Ar, Ordenamento do Território, Uso do Solo e Socioeconomia e Sistemas Ecológicos; o 
ISA/CEABN sobre Paisagem; o LNEG sobre Geologia e Geomorfologia e a DGEG sobre a 
justificação e objetivo do projeto; 

 Elaboração do presente Parecer Técnico, que visa apoiar a tomada de decisão 
relativamente à viabilidade ambiental do projeto analisado no EIA.  

 

3. ANTECEDENTES  

O projeto em avaliaç oà te à o oà a te ede teà oà de o i adoà Estudoà dasà G a desà
Co di io a tesà á ie taisà eà “eleç oà deà Co edo à EGCá ,à oà ualà teveà o oà objetivo 
identificar as grandes condicionantes ambientais que possam originar impedimentos ou 
restrições à implantação do projeto. 

Para todas as alternativas foi realizada a caracterização relativa às condicionantes identificadas, 
a fim de permitir a sua análise comparativa, tendo sido selecionado o corredor preferencial 
sobre a qual foi desenvolvido o respetivo projeto de execução e correspondente EIA agora em 
avaliação. 

 

4. LOCALIZAÇÃO, JUSTIFICAÇÃO E DESCRIÇÃO SUMÁRIA DO PROJETO 

O projeto da Linha Pedralva – VilaàF iaàB , implanta-se geograficamente na região Norte (NUT 
II), integrando as NUTS II do Ave, Cávado e Minho-Lima e os concelhos de Braga (freguesias de 
Pedralva, União de Freguesias de Este – São Pedro e São Mamede – União de Freguesias de 
Crespos e Pousada e União de Freguesias de Santa Lucrécia de Algeriz e Navarra), Amares 
(União de Freguesias de Ferreiros, Prozelo e Besteiros e freguesias de Barreiros, Carrazedo, Bico 
e Fiscal), Vila Verde (freguesias de Sabariz, Gême, Lanhas e Dossãos e União de Freguesias de 
Pico de Regalados, Gondiães e Mós, União de Freguesias de Ribera do Neiva e União de 
Freguesias de Marrancos e Arcozelo), e Ponte de Lima (freguesias de Anais, Rebordões (Souto e 
Santa Maria), Cabaços e Fojo Lobal, Navió e Vitorino de Piães e Ardegão, Freixo e Mato). 
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A área de implantação do projeto não intersecta quaisquer áreas sensíveis do ponto de vista da 
conservação da natureza, na aceção do Decreto-Lei n.º 151-B/2003, de 31 de outubro. As áreas 
classificadas como sensíveis do ponto de vista da conservação da natureza mais próximas do 
projeto da LMAT são os Sítios da Rede Natura 2000 – Rio Lima (PTCON0020), a norte, Serras da 
Peneda e do Gerês (PTCON0001), a nascente e Litoral Norte (PTCON0017) a poente da LMAT, a 
Zona de Proteção Especial (ZPE) da Serra da Peneda e Gerês (PTZPE0002), localizada a nascente 
e as Áreas Protegidas (AP) do Parque Nacional da Peneda-Gêres, a nascente e Parque Nacional 
do Litoral Norte, a poente.  

No que se refere ao património cultural, apesar da presença de ocorrência no corredor, o 
traçado da linha não interfere com bens imóveis classificados ou em vias de classificação. 

Ao nível dos Instrumentos de gestão territorial em vigor com incidência na área de estudo o EIA 
refere os seguintes: 

 Plano Regional de Ordenamento Florestal do Alto Minho (Decreto Regulamentar n.º 
16/2007, de 28 de março Com suspensão parcial pela Portaria n.º 78/2013, de 19 de 
fevereiro), no concelho de Ponte de Lima; 

 Plano Regional de Ordenamento Florestal do Baixo Minho (Decreto Regulamentar n.º 
17/2007, de 28 de março Com suspensão parcial pela Portaria n.º 78/2013, de 19 de 
fevereiro), nos concelhos de Amares, Braga, Póvoa de Lanhoso e Vila Verde; 

 Plano de Bacia Hidrográfica (PBH) do Lima (Decreto Regulamentar n.º 11/2002, de 8 de 
Março) nos concelhos de Ponte de Lima e Vila Verde; 

 Plano de Bacia Hidrográfica (PBH) do Cávado (Decreto Regulamentar n.º 17/2002, de 15 
de Março) nos concelhos de Amares, Braga, Póvoa de Lanhoso, Ponte de Lima e Vila 
Verde; 

 Plano de Gestão das Bacias Hidrográficas que Integram a Região Hidrográfica 1 – PGBH 
do Minho e Lima (Resolução de Conselho de Ministros n.º 16-H/2013, de 22 de março) 
nos concelhos de Ponte de Lima e Vila Verde); 

 Plano de Gestão das Bacias Hidrográficas que Integram a Região Hidrográfica 2 – PGBH 
do Cávado, Ave e Leça (Resolução de Conselho de Ministros n.º 16-D/2013, de 22 de 
março) nos concelhos de Amares, Braga, Póvoa de Lanhoso e Vila Verde. 

Ao nível regional o EIA refere o Plano Regional de Ordenamento do Território do Norte (PROT 
Norte), cujo processo de elaboração (determinado pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 
29/2006, de 23 de fevereiro) cumpriu já as diversas fases de elaboração, incluindo a consulta 
pública, se encontra, atualmente, ainda em fase de aprovação por parte do Governo Português. 
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Ao nível local (municipal) os planos diretores municipais (PDM), os planos de urbanização (PU) e 
os planos de pormenor (PP), que incidem sobre a linha em estudo são os seguintes: 

 PDM de Amares com revisão publicada pelo Aviso n.º 14490/2012, de 29 de outubro, 
com correção material introduzida pela Declaração n.º 157/2013, de 12 de julho; 

 PDM de Braga com 1ª revisão ratificada pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 
9/2001, de 30 de janeiro. Entretanto, foi objeto de 3 alterações e 6 retificações, 
encontra-se atualmente em fase de revisão; 

 PDM de Ponte de Lima com revisão ratificada pela Resolução do Conselho de Ministros 
n.º 81/2005, de 31 de março. Teve uma 1ª retificação publicada pelo Aviso n.º 
22988/2010, de 10 de novembro (D.R. n.º 218 – 2ª Série), e uma 1ª alteração publicada 
pelo Aviso n.º 4269/2012, de 16 de março; 

 PDM de Vila Verde, com a 1ª revisão aprovada e publicada pelo Aviso n.º 12954/2014, 
de 19 de novembro. 

De acordo com o EIA, identificaram-se na área de desenvolvimento do projeto algumas 
condicionantes, servidões e restrições de utilidade pública, as quais implicam limitações ao uso 
do solo, que se indicam seguidamente: 

 Áreas de Reserva e Proteção de Solo – Áreas de Proteção e Conservação da Natureza, 
Áreas incluídas na Reserva Agrícola Nacional e na Reserva Ecológica Nacional; 

 Recursos Geológicos; 

 Recursos Hídricos; 

 Proteção de Infraestruturas básicas – abastecimento de água, linhas elétricas e 
gasodutos; 

 Proteção de Infraestruturas de transportes – Servidões rodoviárias e aeronáuticas; 

 Cartografia e Planeamento – Vértices Geodésicos. 

O presente projeto tem como objetivo a construção de uma nova linha a 400 kV, entre a 
subestação de Pedralva e a futura subestação de Vilaà F iaà B , com cerca de 37,5 km e 102 
apoios, que irá possibilitar o reforço da alimentação, a 400 kV, na zona de Viana do Castelo, e 
criação de um maior equilíbrio e capacidade de redundância entre os fluxos nos dois eixos de 
interligação, o atual (Riba de Ave – Lindoso – Cartelle), e o novo ainda em fase de projeto 
(Porto – Vila Nova de Famalicão – Vila Fria – Galiza) estabelecidos entre o Minho e a Galiza, 
levando a um maior valor da capacidade de interligação. 

O desenvolvimento da Rede Nacional de Transporte (RNT) no Minho vai proporcionar um 
incremento das capacidades de receção de nova geração, renovável ou térmica convencional, 
designadamente cerca de 520 MW em aproveitamentos hidroelétricos de grande dimensão e 
algu aàge aç oàeóli aà offsho e àide tifi adaàaoàlo goàdaà ostaàdeàVia aàdeàCastelo. 
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Esta linha permite ainda criar condições para aumentar a capacidade de receção de nova 
potência de geração na parte norte desta área, nomeadamente permitindo integrar a energia 
hidroelétrica proveniente dos novos centros produtores de Salamonde II e Venda Nova III, 
encontrando-se prevista, de acordo com o referido no EIA, no Plano de Desenvolvimento e 
Investimento da Rede Nacional de Transporte (PDIRT) 2012-2017 (2022), à luz do Decreto-Lei nº 
232/2007, de 15 de junho. 

As características mais específicas das linhas são determinadas pela aplicação do Regulamento 
de Segurança das Linhas de Energia em Alta Tensão (RSLEAT), aprovado pelo Decreto 
Regulamentar n.º 1/92, de 18 de fevereiro. De acordo com o EIA, foram seguidos os critérios da 
REN, SA que estão acima dos mínimos regulamentares (Fig.1), aumentando-se assim as 
distâncias de segurança. 

 

 

Fig. 1 - Distâncias mínimas dos condutores a obstáculos (metros) para Linhas a 400 kV  
(Fonte EIA) 

 

Na fase de construção do projeto estão previstas as seguintes atividades: 

 Instalação de estaleiro (s) /parque (s) de material 

 Desmatação e abertura de faixa 

 Reconhecimento, sinalização e abertura de acessos 

 Marcação e abertura de caboucos 

 Construção dos maciços de fundação e montagem das bases 

 Colocação dos apoios 

 Colocação dos cabos 

 Colocação dos dispositivos de balizagem aérea. 
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Relativamente à localização dos estaleiros o EIA refere que, de acordo com os procedimentos 
da REN, S.A. o adjudicatário da construção apresenta a localização e projeto de estaleiro em 
que estabelece todas as disposições relativas à implementação das instalações de apoio à 
execução dos trabalhos, dos equipamentos de apoio e das infraestruturas provisórias (água, 
esgotos, eletricidade, telefones). O estabelecimento do estaleiro ou estaleiros apenas são 
autorizados pela REN, S.A. após a sua aprovação (localização e projeto).  

Em termos de acessos, de acordo com a informação disponibilizada no Plano de Acessos alguns 
dos novos acessos, ou acessos a beneficiar irão inevitavelmente interferir com algumas 
condicionantes, apesar da tentativa de, no seu projeto, evitar ao máximo a sua afetação. 
Considerando a largura dos novos acessos de 4 metros são afetadas 0,54 hectares de áreas da 
RAN e 1,3 hectares de áreas da REN. Grande parte das situações de afetação, em especial das 
áreas da REN e da RAN devem-se ao facto de os próprios apoios estarem inseridos nessas 
áreas. Ocorre também a afetação de ocorrências patrimoniais. Não obstante, o EIA refere que 
foi sempre privilegiada a utilização dos acessos existentes de modo a minorar ao máximo estas 
afetações. Indica-se na Fig. 2 a síntese do Plano de Acessos. 

 

 

Fig. 2- Síntese do Plano de Acessos (Fonte EIA) 

 

Quanto às escavações necessárias para a fundação das bases dos apoios, verificou-se que os 
volumes de escavação das fundações dos apoios neste projeto totalizam cerca de 12466,9 m3 e 
de betão 3812,78 m3. O volume de terras sobrantes é o correspondente ao volume de betão, 
sendo este volume de solos espalhados junto de cada apoio. Salienta-se que este volume de 
terras sobrantes é o somatório de todos os volumes de 102 apoios dispostos ao longo dos 37,5 
km de linha em estudo, e que variam entre 17,36 e 62,67 m3 por apoio, consoante o tipo de 
apoio. 
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No que se refere aos dispositivos de balizagem aérea, estes dispositivos incluem sinalização 
para aeronaves, bem como para a avifauna. Tendo em atenção o disposto na Circular 10/03, de 
6 de Maio, do INAC – Instituto Nacional de Aviação Civil, a balizagem aérea para aeronaves será 
feita através de esferas, alternadamente de cor branca e vermelha ou laranja internacional, 
com diâmetro mínimo de 600 mm, que serão instaladas nos cabos de guarda convencionais de 
modo a que a projeção segundo o eixo da linha da distância entre esferas consecutivas seja 
sempre igual ou inferior a 30 metros. 

Tendo também em conta a Circular 10/03 de 6 de Maio do INAC, será efetuada a balizagem 
noturna dos apoios P75 e P76, com balisores tipo LED, que ocorrem junto à autoestrada A3, 
não estando prevista a balizagem diurna de apoios. A balizagem diurna dos vãos está prevista 
nos seguintes vãos: 

 

 

Fig. 3 – Vãos a sinalizar com balizagem aérea diurna (Fonte EIA) 

 

Quanto à sinalização da linha para avifauna através de dispositivos BDF (Bird Flight Diverter) o 
EIA refere que não será necessário adotar a sinalização da linha com BFD atendendo à 
inexistência de espécies de elevado risco para a colisão que tenham um estatuto de 
conservação desfavorável.  
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Relativamente à fase de exploração, os Procedimentos Usuais de Exploração e Manutenção da 
Linha são as ações de inspeção e vistoria e operações de manutenção, desencadeadas apenas 
quando detetada a sua necessidade, que incluem as seguintes ações: 

 Corte ou decote de árvores de crescimento rápido de modo a manter as condições de 
segurança da linha. O desenvolvimento de outras espécies caraterísticas da zona, 
oliveiras, vinha, em geral está garantido pelas distâncias livres asseguradas sob os 
condutores; 

 Recuperação de galvanização; 

 Reparação/substituição de elementos da linha. 

Com o funcionamento de uma linha de alta tensão o EIA identifica vários aspetos relacionados 
com a proteção do ambiente, segurança, saúde e qualidade, designadamente: 

 Campos eletromagnéticos 

Os campos elétricos e magnéticos (CEM) são fenómenos comuns a que o organismo humano 
está sujeito durante toda a sua vida. Além dos campos naturais há que ter em consideração os 
campos artificiais criados por instalações elétricas habituais, linhas, eletrodomésticos vários, 
telemóveis, entre outros. 

Tendo em vista a análise dos efeitos potenciais destes campos, o Conselho da União Europeia 
elaborou a recomendação "Council Recomendation on the Limitation of Exposure of the 
General Public to Electromagnetic Fields 0 Hz - 300 GHz", de 5 de Julho de 1999, que foi 
ratificada por Portugal. Esta recomendação integra as recomendações do ICNIRP (International 
Comission on Non-Ionizing Radiation Protection) para os limites da exposição pública aos 
campos elétricos e magnéticos, que são, para a exposição aos CEM a 50 Hz os seguintes: 

 Pa aàexposiç oàdaàpopulaç o:à a poàel t i oà àkV/ ,à a poà ag ti oà àμT; 
 Para exposição ocupacional: campo elétrico 10 kV/m, campo magnéti oà àμT. 

Com base em análises comparativas com cálculos teóricos e medições efetuadas em linhas 
similares em todo o mundo, confirmados pelas monitorizações já realizadas em linhas da RNT, 
pode concluir-se que os valores dos CEM sob qualquer linha da REN, SA, de qualquer nível de 
tensão, se encontram abaixo dos limites recomendados internacionalmente e que se 
encontram transpostos para o direito nacional pela Portaria n.º 1421/2004, de 23 de 
novembro. 

De acordo com o EIA os valores calculados para as linhas componentes do presente projetos 
foram: 

 Campo Elétrico: o valor calculado considerou a distância mínima absoluta ao solo 
possível de ocorrer ao longo do traçado, correspondendo, portanto, a valores máximos 
absolutos do campo elétrico nos planos horizontais em que foram calculados, e que 
correspondem, sensivelmente ao nível do solo e ao nível da cabeça de um homem (a 1,8 
m do solo). 
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 Pa aàaàte s oà xi a,àoàvalo à xi oàdoà a poàpa aàosàapoiosàdoàtipoà DL à àkV à
ocorre a 8 m do eixo da linha e varia entre 3,065 kV/m ao nível do solo e 3,183 kV/m a 
1,8 m do solo, sendo que a 20 m do eixo da linha aquele campo já decaiu rapidamente 
para cerca de 1,238 e 1,248 kV/m a 1,8 m acima do solo. Todos os valores, como se 
verifica, estão dentro dos limites apresentados acima (ver Anexo A2 do Volume 4). 

 Campo Magnético: o valor máximo da indução magnética foi calculado seguindo os 
mesmos princípios do cálculo do campo elétrico. 

O valor máximo da densidade de fluxo magnético a 1,8 m do solo, o qual ocorre no eixo da 
li haàpa aàapoiosàdoàtipoà DL ,à àkV,àeà o duto esàáC“Rà à )a eze ,à àdeà , àμT. 

Este valor decai rapidamente e a 20 m do eixo da linha já é apenas de 9,06 μT. Todos os valores 
calculados são muito inferiores aos valores limites apresentados, mesmo numa perspetiva de 
exposição pública permanente. 

No Anexo 4 apresentam-se os quadros e os gráficos do EIA com os valores dos CEM calculados 
para este projeto e que permite demonstrar a não ultrapassagem dos valores-limite. 

Apresenta-se, ainda, no Anexo 4 ópiaàdaà o hu aàdaàBioCEMà Ca pos Electromagnéticos e 
“iste asàBiológi os ,àeàdaàpu li aç oà Ca posàEletromagnéticos ,àda Organização Mundial de 
Saúde, que esclarecem, avaliam e apresentam informação relevante acerca da exposição e dos 
efeitos dos CEM sobre as populações e sobre os riscos para a saúde pública. 

 Efeito de coroa 

O efeito de coroa consiste na ocorrência de descargas intermitentes no seio do ar ionizado, 
provocado pela presença de campo elétrico intenso na vizinhança dos condutores de alta 
tensão. 

Manifesta-se pela presença de uma luminescência de fraca intensidade, ruído audível 
característico de natureza crepitante e interferências radioelétricas, sendo responsável ainda 
por perdas de energia e formação de ozono. O dimensionamento do número e secção de 
condutores a utilizar nas ligações de AT procurará sempre minimizar este efeito. No entanto, a 
sua intensidade depende fortemente das condições ambientais, sendo proporcional à 
percentagem de humidade. Refira-se que o envelhecimento dos condutores favorece a redução 
do efeito de coroa. 

De acordo com o EIA, a REN, S.A. é uma empresa certificada pela Norma ISO 14001 e apresenta 
um Manual de Boas Práticas Ambientais que deverá ser seguido por todos os seus 
colaboradores, afetos às diversas atividades da empresa, o qual apresenta um conjunto de 
medidas para a minimização da contaminação de solos e recursos hídricos, para o correto 
manuseamento de produtos perigosos, e medidas que visam a proteção de áreas protegidas e a 
gestão sustentada de recursos. 

No que se refere à fase de desativação da Linha, o EIA refere que este tipo de infraestruturas 
tem uma vida útil longa (não menos de 50 anos) não sendo possível prever, com rigor, uma 
data para a sua eventual desativação. Não é previsível o abandono do corredor da linha, sendo 
intenção da REN, S.A. proceder às alterações que as necessidades de transporte de energia ou a 
evolução tecnológica aconselhem. 
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De acordo com o princípio seguido pela REN, S.A. o estabelecimento das linhas elétricas é 
sempre precedido do acordo dos proprietários dos terrenos atravessados. Uma vez 
estabelecido o acordo com os proprietários, a desmontagem das linhas decorre pela ordem a 
seguir indicada: 

 Desmontagem dos cabos de guarda e dos condutores; 

 Desmontagem das cadeias de isoladores; 

 Desmontagem dos apoios e respetivas fundações. 

Relativamente à programação temporal do projeto, o EIA refere que a calendarização deste 
projeto, indicada pela REN, S.A., prevê  

 O início da fase de construção, logo após o licenciamento do projeto de execução; 

 A entrada em funcionamento da linha prevista para final do ano 2015. 

 

5. ANÁLISE ESPECÍFICA 

Atendendo às características do projeto e local de implantação, às informações contidas no EIA 
e na informação complementar solicitada pela CA, na visita ao local e informações recolhidas 
durante o procedimento de avaliação e consulta pública, foi possível identificar os aspetos mais 
relevantes do projeto que seguidamente se evidenciam. 

 

5.1.  GEOLOGIA E GEOMORFOLOGIA 

A caracterização do fator ambiental Geologia baseia-se na análise da Carta Geológica de 
Portugal na escala 1/50 000 e respetivas Noticias Explicativas, correspondentes às várias cartas 
abrangidas pelo projeto, nomeadamente nas folhas: 5-A Viana do Castelo (Teixeira et al 1972), 
5-B Ponte da Barca (Teixeira et al 1975) e 5-D Braga (Ferreira et al 2000). A caracterização 
efetuada encontra-se documentada com um excerto das cartas abrangidas pelo projeto, onde 
se encontra implantada a área de instalação da linha em avaliação. 

Descrevem-se de forma circunstanciada as várias litologias abrangidas pela área de implantação 
do projeto, o que se considera adequado face ao tipo de projeto em avaliação. É referido no EIA 
que o traçado da linha se desenvolve dominantemente sobre granitos de idade hercínica e 
também sobre metassedimentos do paleozoico. Os granitos apresentam grande variabilidade 
textural e composicional, sendo abrangidos os grandes grupos de granitos identificados na Zona 
Centro Ibérica: Granitos de Duas Micas de instalação sin-F3 correspondentes aos granitos de 
Vila Verde e de Nora e Monzogranitos Biotíticos de instalação tardi a pós- F3 que correspondem 
aos granitos de Celeirós, Vieira do Minho, Gonça e Braga, bem como o Granito de Briteiros. 
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No que se refere à Geomorfologia a caraterização é efetuada de forma cuidada, sendo 
devidamente referida a bibliografia mais significativa sobre este tema, revelando assim o 
conhecimento atualmente existente sobre a geomorfologia da região, numa apresentação 
adequada ao projeto em avaliação. A caracterização geomorfológica encontra-se igualmente 
acompanhada por um excerto da Carta Geomorfológica de Portugal.  

A característica geomorfológica dominante da região abrangida pelo projeto é fortemente 
marcada pela tectónica. A fracturação hercínia NNE-SSW e NW-SE terá afetado fortemente as 
litologias da região, tendo sido retomadas posteriormente pelos movimentos Alpinos, que ao 
gerarem novo campo de tensões criaram uma rede de fracturação própria ENE-WSW. A 
movimentação surgida ao longo das falhas resultantes da reativação tectónica Alpina originou o 
soerguimento de blocos diferencialmente desnivelados que constituem o relevo do Minho. A 
geomorfologia da área em que se desenvolve o traçado da linha elétrica evidencia alternâncias 
entre zonas acidentadas, com relevos vigorosos e áreas aplanadas a cotas mais baixas 
correspondentes a zonas de vale, com várzeas abertas aplanadas junto aos rios principais.   

Ao nível da Tectónica e Sismicidade é efetuada a caracterização da sismicidade segundo o 
zonamento estabelecido no Mapa de Intensidade Sísmica Máxima do INMG que atribui à área 
abrangida pelo projeto sismicidade relativamente baixa, com intensidade sísmica média de 
Grau VI (escala de Mercalli modificada). Relativamente ao Regulamento de Segurança e Ações 
para Estruturas de Edifícios e Pontes (RSAEEP) a área em estudo enquadra-se na Zona Sísmica D 
o à oefi ie teà deà sis i idadeà αà deà . à o o e doà osà te e osà o upadosà pelaà li haà el t i aà

maioritariamente no Tipo 1 – Rochas e solos coerentes rijos.  

O enquadramento neotectónico da área abrangida pelo projeto é efetuado com base na Carta 
Neotectónica de Portugal (Cabral & Ribeiro 1988). Como aspetos dominantes da Neotectónica 
refere-se a ocorrência de alinhamentos de direção ENE-WSW NW-SE e N-S que podem 
corresponder a falhas ativas, não sendo contudo espectável impacte assinalável neste tipo de 
projetos.  

Os recursos geológicos existentes na área envolvente ao traçado da linha elétrica baseiam-se na 
informação disponibilizada pelas instituições da tutela: DGEG, DREN, LNEG bem como pelos 
PDM dos Municípios abrangidos pela área de intervenção do projeto.   

A caracterização dos recursos geológicos apresenta as áreas de concessão mineira, áreas com 
contrato de prospeção e pesquisa, áreas potenciais de ocorrência de recursos geológicos com 
potencial interesse económico, áreas de exploração complementar, área de concessão de água 
mineral natural e respetiva zona alargada de proteção e pedreiras licenciadas as referidas áreas 
são apresentadas em mapa adequado (anexo C2.2 - vol. 4). Relativamente à interferência das 
referidas áreas com o traçado em análise, verifica-se que apenas a área de Concessão para 
Prospeção e Pesquisa para volfrâmio (W) e estanho (Sn), ouro (Au) e prata (Ag) da Luso 
Recursos ARG, Lda. (cadastro MNPP04712) cobre uma área muito significativa, sendo 
interferida a partir do apoio 54 até ao final do traçado. A titulo adicional refere-se que entre os 
apoios 83 e 84 a linha interceta o gasoduto Braga-Tui de 1º escalão. 

 

 



                                                                                                         Parecer da Comissão de Avaliação 
                                                                                                                                    junho de 2015 

 

 

LINHA PEDRALVA – VILáàFRIáàB ,àáà àkVàààà 
Projeto de Execução   
Processo de AIA nº 2819 

 

15 

No que se refere ao Património Geológico, após consulta das bases de dados disponíveis não 
foram encontrados registos patrimoniais relativos aos recursos geológicos e geomorfológicos 
com interesse conservacionista. O EIA refere no entanto que durante as operações de 
desmatação e fundação dos apoios, deverão as empresas responsáveis registar os elementos e 
ocorrências anómalas de cariz geológico para posterior avaliação por especialistas.  

Ao nível da avaliação de Impactes Ambientais na Geologia e Geomorfologia e referido no EIA 
que os principais impactes vão ocorrer na fase de construção, como resultado das atividades de 
construção das plataformas dos estaleiros, de escavação, movimentação e depósito de terras 
inerentes á construção das fundações dos apoios da linha e ainda da construção e beneficiação 
de acessos.  

O movimento de terras previsto para a obra é de cerca de 12 466,9 m3 de escavação, 
originando um volume de terras sobrantes da ordem de 3 812 m3 (valores para o total dos 102 
apoios); estas últimas serão espalhadas em volta de cada apoio, correspondendo a volumes que 
não são significativos e que variam entre 17 a 62 m3 por apoio. Os Impactes na geologia e 
geomorfologia ocorrem essencialmente na fase de construção, sendo considerados de reduzida 
magnitude e curta duração e em termos globais pouco significativos. A possibilidade de 
utilização de explosivos para a abertura dos caboucos, terá impactes assinaláveis, de afetação 
local.  

As ações envolvidas ao nível das acessibilidades resultam da necessidade de garantir o acesso 
da grua e elementos estruturais da linha aos locais da implantação dos apoios. Dependendo das 
condições de terreno, as intervenções a realizar estarão relacionadas com a desmatação e 
regularização do terreno com recurso a retroescavadora. A largura máxima dos acessos será de 
4 m, sendo utilizados sempre que possível acessos já existentes. As intervenções com a 
construção dos acessos consideradas no presente projeto envolvem 23 Km de acessos a 
melhorar e da construção de 6 Km de novos acessos. As intervenções propostas são no entanto 
reduzidas e não apresentam impactes significativos. 

A instalação de apoios em zonas de concessões mineiras ou áreas de prospeção e pesquisa 
podem de facto induzir impactes negativos considerados relevantes. Na área em estudo 
ocorrem algumas áreas afetas a recursos geológicos, designadamente a área de Concessão da 
Luso Recursos para Prospeção e Pesquisa de volfrâmio (W), estanho (Sn), ouro (Au) e prata 
(Ag), que cobre uma área muito significativa, sendo interferida a partir do apoio 53 até final. A 
área afetada pelos apoios totaliza 1,88 hectares, na fase de construção e 0,56 hectares na fase 
de exploração. Tratando-se de áreas de grande extensão, e de ocorrência potencial, considera-
se viável a presença da linha, sendo possível compatibilizá-la com eventuais futuros projetos de 
exploração. 

Não são considerados significativos os impactes originados nas atividades de exploração e 
manutenção da linha bem como na fase de desativação. 

No que se refere aos Impactes Cumulativos no EIA é devidamente apresentada a Análise dos 
Impactes Cumulativos para o descritor Geologia e Geomorfologia referentes à construção do 
conjunto de projetos de interligação com o projeto Linha Pedralva – Vila Fria B  em avaliação, 
nomeadamente LMAT Vila do Conde – Vila Fria B  e Rede Elétrica da Espanha a 400 KV que se 
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desenvolve no troço final da linha em estudo, com ligação à Subestação Vila Fria B  que faz 
parte integrante deste projeto. Considera-se que os mesmos são reduzidos, exceto nos casos de 
utilização de explosivos em que podem ser significativos. 

Quanto às medidas de minimização o EIA apresenta um conjunto de medidas específicas para o 
este fator ambiental, que se consideram adequadas. 

Em suma, os principais impactes relativos a este fator ambiental ocorrem na fase de construção 
e correspondem às escavações necessárias para a fundação das bases dos apoios, com impacte 
na alteração da topografia e desagregação do substrato, originando impactes que em síntese se 
consideram: negativos, diretos, temporários, parcialmente reversíveis, de magnitude reduzida e 
valor reduzido, não confinado mas localizado, minimizável e não significativo. 
 

5.2. SOCIOECONOMIA 

O EIA apresenta a caraterização geral das dinâmicas do território, dos aspetos demográficos e 
dos aspetos socioeconómicos, incluindo o turismo, os espaços de festa, de devoção e de lazer, e 
procede também a uma caraterização da zona do traçado e do corredor envolvente, ao nível 
das áreas urbanas, agrícolas, industriais, espaços de desporto e lazer, infraestruturas e 
equipamentos. 

É referido que o traçado se insere num território densamente povoado, com densidades 
populacionais concelhias variando entre os 135,8 hab/Km2, em Ponte de Lima, e os 989,6 
hab/Km2, em Braga. 

Cerca de 71,6% da área a ocupar pelos apoios é constituída por espaços florestais ou matos, 
predominando áreas de floresta com pinheiro bravo e eucalipto. 

A presença de áreas agrícolas tem algum significado, abrangendo cerca de 20,6% da área a 
ocupar pelos apoios, predominando as culturas temporárias de regadio, existindo também 
vinha e, em menor grau, outras culturas permanentes (pomar). 

A presença de espaços industriais é pontual (1% da área total), não havendo qualquer apoio em 
área urbana ou urbanizável. 

Assim, no âmbito da caraterização da zona do traçado e do corredor envolvente, verifica-se o 
seguinte: 

Na zona do apoio 14, existe uma habitação a cerca de 70 m do eixo do traçado.  

Na zona do apoio 15, verifica-se a presença de um grupo de 5 habitações situadas a distâncias 
de 70 m a 100 m do eixo da linha, que passa nas traseiras das habitações ou lateralmente. 

Entre os Apoios 15 a 16 o traçado desenvolve-se em solos agrícolas de regadio, em baixa 
aluvionar, com o apoio 16 a implantar-se em zona de floresta aberta e mato. 

Na extensão dos apoios 16 a 19, a LMAT desenvolve-se sobre áreas de uso agrícola, 
nomeadamente, vinhas, nas quais se implanta o apoio 17, sendo que os apoios 18 e 19 se 
implantam em terrenos de regadio. 
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Na zona do apoio 16, existem 3 habitações localizadas em ambos os lados da linha, a 40 m, 60 
m e 70 m. Outras 2 ficam a cerca de 100 m. A linha passa numa zona aberta com ocupação 
agrícola. O apoio 17 situa-se no meio de uma parcela com vinha com cerca de 5 há. A vinha é 
delimitada por espaço florestal na faixa noroeste. 

Na zona do apoio 17 a linha cruza com duas outras linhas elétricas, cujos apoios se encontram 
localizados no limite do espaço florestal. A situação de cruzamento de linhas não permite que o 
apoio 17 seja deslocado para o limite do espaço florestal. 

Na zona dos apoios 18 e 19 há 4 habitações, localizadas de ambos os lados da linha, a cerca de 
70 m. Outras 2 ficam a cerca de 100 m. 

Após o atravessamento do Rio Cávado, a linha atravessa uma baixa aluvionar de regadio 
tradicional, com os apoios 21 e 22 implantados em terrenos agrícolas regados, pertencentes ao 
conjunto de regadio tradicional de Prozelo-Poça da Regeira. 

Os apoios 21 e 22 estão localizados nas extremas de parcelas agrícolas, de pequena dimensão, 
com culturas temporárias. Os edifícios mais próximos são constituídos por unidades 
empresariais e situam-se a 80 e 100 m do eixo da linha. Uma habitação situa-se a cerca de 120 
m e um conjunto habitacional situa-se a cerca de 200 m. 

Do lado poente, o limite de Ancêde situa-se a cerca de 150 m da linha. Os apoios 24, 25, 29 e 30 
estão localizados em espaços florestais. Os apoios 26, 27 e 28 localizam-se em parcelas com 
culturas temporárias, mas estão colocados nas extremas das parcelas. 

Os apoios 27 e 28 atravessam terrenos de regadio, implantando-se os dois em terrenos 
agrícolas de baixa aluvionar (regadio). 

Após o apoio 30, a linha desenvolve-se sobre terrenos de floresta mista e, posteriormente, em 
terrenos agrícolas, designadamente vinha, na qual se implanta o apoio 32, seguindo por áreas 
agrícolas heterogéneas, culturas de regadio e olival e pomar, onde se implanta o apoio 33. 

Junto ao apoio 31 situa-se uma habitação, implicando a passagem da linha a cerca de 20 m de 
uma das habitações e a 70 m de outra. O apoio fica localizado em espaço florestal e a linha 
desenvolve-se também em espaço de floresta. 

Entre os apoios 31 e 32 situam-se habitações dispersas de ambos os lados do traçado. A 
nascente do traçado há três habitações a cerca de 40 m, 50 m e 70 m. Do lado poente há uma 
habitação a 50 m e outra a 100 m. 

Junto ao apoio 34 existem duas habitações, uma de cada lado do traçado que se situam a cerca 
de 70 m. Entre os apoios 34 e 35 o traçado passa na periferia de Fiscal. Uma habitação situa-se 
a cerca de 50 m e outras duas a 80 m e 90 m. 

Na aproximação ao apoio 36 e na sua envolvente situa-se uma habitação isolada, a cerca de 60 
m, e um grupo de 3 habitações a uma distância entre 40 a 60 m do traçado. 

Entre os apoios 34, 35 e 36 a linha segue, de forma intercalada, várias parcelas de agricultura 
permanente de olival ou vinha. Estes apoios instalam-se em terrenos de regadio em regime 
rotativo com pousio e/ou pastagens. 
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Na zona do apoio 39, 3 habitações situam-se a 60 m, 70 m e 90 m. O apoio e a linha 
desenvolvem-se em parte envolto em espaço florestal. 

O apoio 40 atravessa a várzea agrícola da ribeira do Tojal, localizando-se em terrenos de 
regadio, integrado numa parcela do regadio tradicional de Poça do Ameal-Sabariz e ainda em 
regadio da área norte do Aproveitamento Hidroagrícola de Sabariz-Cabanelas, sendo o único 
apoio que interfere com este aproveitamento hidroelétrico. 

O campo de futebol situa-se a 100 m do apoio 41 e o limite de campo de tiro aos pratos a cerca 
de 150 m do traçado, entre os apoios 40 e 41. 

Entre o apoio 42 e 42A, uma habitação situa-se a cerca de 40 m e outras três a 70-80 m. Na 
zona do apoio 42A uma habitação situa-se a 60 m do traçado. Entre os apoios 41 e 42A, o 
traçado passa numa zona empresarial com cerca de uma dezena de unidades instaladas. Entre 
os apoios 41 e 42, a linha passa a cerca de 10 m de duas unidades. Várias outras situam-se 
entre 30 m e 75 m do traçado. 

Os apoios 43 e 44 serão implantados em parcelas de regadio. O apoio 47 localiza-se em plena 
área agrícola de regadio, muito produtivo e de bons solos agrológicos integrados na Reserva 
Agrícola Nacional. 

No restante trecho várias habitações situam-se na envolvente do traçado, mas a distâncias 
superiores a 100 m, com exceção de duas, na zona dos apoios 47 e 49, que se situam a cerca de 
90 m. 

Os apoios 40, 42A, 43, 44, 47, 50, 51 e 52 localizam-se em espaços agrícolas. Os apoios 
encontram-se colocados na estrema das parcelas ou mesmo em pequenas parcelas marginais e 
incultas junto a vias de comunicação. 

O atravessamento de parcelas beneficiadas por regadio não tem implicações ao nível da 
interferência com sistemas ou processos de rega. 

Os apoios 51 a 52 atravessam uma extensa área dedicada ao regadio na várzea das ribeiras do 
Tojal e de Silvares, sendo implantados em terrenos agrícolas. 

Na zona do apoio 53, uma habitação isolada, de tipo moradia, situa-se a cerca de 25-30 m do 
traçado. 

Na envolvente do apoio 66, três habitações situam-se a 70 m, 80 m e 90 m do eixo traçado. Na 
envolvente do apoio 67 e entre o apoio 67 e 68, situam-se duas habitações a cerca de 90 m do 
traçado. Os apoios e a linha localizam-se em espaços com ocupação florestal proporcionando 
algum efeito de esbatimento.  

Na envolvente do apoio 70 uma habitação situa-se a 60 m do traçado. Entre os apoios 71 e 72 
cinco habitações situam-se a cerca de 60 m, 80 m (2) e 90 m (2) do traçado. 

Entre os apoios 72 e 73, um edifício isolado (bar-restaurante) situa-se a 70 m do traçado e três 
habitações situam-se a 80-90 m. Após a sucessão de terrenos florestais, a linha atravessa a 
várzea agrícola de Cadém/Arcozelo, associada ao rio Neiva, com apoio 73 implantado em 
terrenos de agricultura regada. 
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Entre os apoios 85 e 86 existem habitações dispersas a norte da zona de desenvolvimento do 
traçado, integradas nas povoações de Moureja e Bouça de Carreiro. As duas mais próximas 
situam-se a cerca de 75 m e 100 m do traçado. 

Entre os apoios 98 a 99, na periferia de S. Pedro, Vitorino dos Piães, situa-se uma habitação 
isolada situada a cerca de 75 m do traçado. 

Ao nível da avaliação de impactes, como impactes positivos, na fase de construção, o EIA refere 
o potencial efeito positivo no emprego e nas atividades económicas locais, estimando a criação 
de cerca de 50 postos de trabalho, temporários, e a abertura ou beneficiação de caminhos 
rurais e florestais. 

Na fase de exploração, o projeto tem um impacte positivo na configuração da rede de 
transporte de energia elétrica, tendo em conta as necessidades previstas, nomeadamente ao 
nível da capacidade de transporte e fiabilidade. 

Como impactes negativos é identificada a ocupação do solo devido à implantação dos apoios, 
(400 m2, na fase de construção e 120 m2 na fase de funcionamento) e, no caso dos espaços 
florestais com pinheiro bravo e eucaliptal, tendo em consideração a faixa de segurança (ou de 
proteção) a desarborizar com 45 m de largura centrados no eixo da linha, a área será maior. 

Assim, o total de apoios em áreas agrícolas afetará cerca 12400 m2 na fase de construção e 
cerca 3720 m2 na fase de exploração. Relativamente aos espaços florestais de produção, a 
implantação dos apoios 37, 38, 41, 45, 53, 55, 56, 57 e 58, afetará cerca de 6400 m2 na fase de 
construção e 1920 m2 na fase de exploração. Quanto à implantação dos apoios 16, 17, 18, 19, 
20, 21, 22, 24, 25, 26,27, 28, 29, 33, 34, 35, 36, 39, 40, 42A,43, 44, 46, 47, 50, 51, 52 e 73 em 
áreas RAN, verifica-se a afetação de cerca 11200 m2 na fase de construção e 3360 m2 na fase de 
exploração. 

O impacte direto identificado como mais relevante no EIA, é a alteração da ocupação do solo 
nos espaços florestais, sobretudo, povoamentos de pinheiro bravo e também de eucalipto. 

Considerando a área a ocupar na construção de caboucos, na implantação de cada apoio e na 
abertura de faixas de segurança, o impacte em áreas florestais ocorre em 77 ha, havendo ainda 
a considerar a abertura de acessos que não foi contabilizada. Os impactes na fase de 
construção têm uma magnitude ligeiramente superior. Tendo em conta a importância 
económica dos recursos florestais considera-se que o impacte global é significativo. 

É referido que a afetação direta de espaços agrícolas tem uma magnitude reduzida, tanto na 
fase de construção como na fase de funcionamento, sendo inferior a 1 ha, verificando-se 
também que, sempre que possível, a colocação dos apoios foi projetada na estrema das 
parcelas. O impacte é negativo, temporário (fase de construção), direto e reversível.  

Não ocorre colocação de apoios em espaços residenciais, embora o traçado passe 
relativamente perto de algumas habitações. Identificaram-se 58 habitações a distâncias entre 
30 m e 100 m do traçado, configurando um impacte muito significativo.  

Não se identificaram impactes com significado em espaços de lazer, desporto ou unidades de 
alojamento turístico.  
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Quanto ao Plano de Acessos proposto verifica-se que as situações de afetação de áreas 
agrícolas ocorrem no acesso ao apoio 40, que se localiza no Perímetro Hidroagrícola de Sabariz-
Cabanelas, e nos acessos aos apoios 21, 22, 51 e 52, que interferem com áreas de regadio 
tradicional. 

É referido que em todas estas situações o acesso foi projetado no limite da parcela com o 
intuito de minimizar o impacte sobre a atividade agrícola e que a abertura dos novos acessos é 
acordada com os respetivos proprietários, sendo tida em conta a ocupação dos terrenos e a 
época mais propícia. 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. 

O EIA apresenta medidas de minimização com as quais, genericamente, se concorda. 

 

5.3. ECOLOGIA 

O EIA definiu como área de estudo o corredor selecionado para a implementação da linha, com 
uma largura variável, sempre superior a 400 metros, confirmando que o projeto não se 
sobrepõe a qualquer área sensível, área protegida ou da Rede Natura 2000, sendo a área 
sensível mais próxima o SIC Rio Lima (PTCON0020), a cerca de 4 Km. 

Refere que a área do corredor estudado se desenvolve perpendicularmente aos rios Cávado, 
Homem e Neiva, que atravessa, tratando-se de uma área predominantemente ocupada por 
áreas agrícolas, nas imediações dos rios e ribeiras. Surgem algumas florestas de pinheiro bravo 
e eucalipto junto aos campos agrícolas, bem como nos troços médio e superior das encostas, 
com sinais de ocorrência recorrente de incêndios, que conduzem à substituição do coberto 
arbóreo por matos. Nas áreas ardidas sobrevivem sobreiros esparsos de porte considerável e 
existe regeneração de carvalho-alvarinho. Os cabeços são ocupados sobretudo por matos 
pouco desenvolvidos. 

As áreas de vegetação natural e semi-natural existentes – pequenas manchas florestais 
autóctones e áreas extensas de matos ecologicamente pouco evoluídos - evidenciam elevados 
níveis de perturbação que impedem o desenvolvimento de vegetação de maior valor ecológico 
e do ponto de vista da biodiversidade. Deste modo, a vegetação natural com valor de 
conservação ocorre nos biótopos higrófilos junto às linhas de água, ocupados por vegetação 
ripícola, nos bosques climáticos de carvalhais e sobreirais e nos matos, nas encostas e nas cotas 
mais altas. 

Existem diversos aglomerados urbanos e casas dispersas pelo território, sendo os níveis de 
perturbação humana globalmente elevados. 

Descreveu-se a metodologia adotada no levantamento e na caracterização da flora, da 
vegetação, da fauna e dos biótopos e habitats, a recolha da informação e o trabalho de campo 
desenvolvido, apresentando-se quadros das espécies faunísticas de ocorrência potencial na 
área de estudo, com indicação dos seus biótopos de ocorrência, estatutos de conservação e 
proteção e presença confirmada.  
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Foram identificados e cartografados 5 biótopos: agrícola, águas interiores, floresta, floresta 
aberta/vegetação natural e matos e urbano. Para cada um dos biótopos foram apresentadas 
fichas de caracterização com indicação das suas características gerais, principais espécies 
animais e florísticas ocorrentes, IVB (índice da valorização de biótopos) respetivo e eventuais 
habitats naturais incluídos. Os biótopos considerados com maior valor correspondem às áreas 
florestais, às águas interiores e às zonas mais naturalizadas de floresta aberta e matos. 

Habitats e formações vegetais 

O estudo assinala que quase toda a vegetação natural existente na área de estudo se apresenta 
muito degradada por ação antrópica, não tendo sido detetadas espécies com estatuto legal de 
proteção ou outras espécies reconhecidamente raras e com interesse para conservação, mas 
sem estatuto legal de proteção. No entanto, considera provável a ocorrência de Ruscus 
aculeatus e de Veronica micrantha, uma vez que o habitat destas espécies existe dentro da área 
prospetada (Habitat 9230pt1 e Habitat 9260pt), bem como de Arnica montana subsps atlantica 
e Scrophularia sublyrata, todas incluídas em anexos da Diretiva Habitats. 

As formações vegetais com interesse para a conservação, que correspondem a Habitats sensu 
Rede Natura 2000, foram delimitadas na Carta de Habitats: 

 91E0*pt1 - Amiais ripícolas (Florestas aluviais de Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior 
(Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)): surgem nas margens do rio Cávado, 
Homem e Neiva e de pequenas ribeiras, em médio estado de conservação; 

 9230pt1- Carvalhais de Quercus robur (Carvalhais galaico-portugueses de Quercus robur 
e Quercus pyrenaica): presente na área de estudo em algumas manchas de pequena 
dimensão e em médio estado de conservação; 

 9260pt1: Castinçais abandonados (Florestas de Castanea sativa): este Habitat surge 
apenas num local, conjuntamente com carvalhal, sendo Habitat de duas espécies de 
flora protegidas – Ruscus aculeatus e Veronica micrantha. 

Foram também identificadas outras formações vegetais na área de estudo, não classificáveis 
como Habitats sensu Rede Natura 2000, não cartografadas: 

 Tojal-giestal: frequente na área de estudo, geralmente em versões empobrecidas em 
recuperação pós-fogo; 

 Urzal-tojal de bioclima temperado: não classificáveis como Habitat 4030, por não estar 
em bom estado de conservação; 

 Urzal-tojal de bioclima mediterrânico - não classificáveis como Habitat 4030, por não 
estar em bom estado de conservação; 

 Prados herbáceos vivazes: em mosaico com matos. 

Em quadro foram apresentadas as áreas correspondentes aos três habitats cartografados, que 
no seu conjunto têm o valor de 22,53 hectares, correspondendo a 1,14 % da área total do 
corredor de 1979,05 hectares. 
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Relativamente à ocorrência de espécies vegetais legalmente protegidas o estudo refere que 
não foram observados exemplares de azevinho na área de estudo e que ocorrem sobreiros nos 
bosques de carvalho-alvarinho, tendo-se identificado as áreas dos apoios, na faixa de proteção 
da linha, onde deverão existir alguns exemplares. 

No que concerne às espécies exóticas invasoras, o estudo assinala os núcleos de Ailanthus 
altissima e de Acacia saligna, que foram cartografados em planta anexa. No entanto, não foram 
quantificadas as suas áreas, nomeadamente as especificamente afetadas pelo projeto. 

Fauna 

Refere-se que as comunidades são constituídas essencialmente por espécies menos sensíveis à 
perturbação humana e bem adaptadas a um coberto vegetal fortemente alterado, sem grandes 
extensões de vegetação natural, como são as florestas de produção, as zonas agrícolas e as 
áreas queimadas. 

O biótopo que apresenta uma maior diversidade de espécies e de espécies com estatuto de 
conservação é o agrícola, com 17 espécies, seguido do urbano com 13 espécies. 

Considera-se possível a ocorrência de 29 espécies de mamíferos na área de estudo, das quais 
15 estão incluídas nos anexos B-II e B-IV dos Decreto-Lei n.º140/99 (49/2005) e n.º156A/2013 
(quirópteros, lobo e lontra), representando cerca de 52% do número total de espécies. 

É destacada a potencial ocorrência ocasional do lobo, espécie com um estatuto de conservação 
desfavorável, em algumas áreas menos perturbadas da zona atravessada pela linha, 
acrescentando-se que na envolvente do projeto não existe nenhum centro de atividade/centro 
reprodutor do lobo. 

Em relação aos quirópteros salienta-se que os trabalhos de monitorização efetuados em linhas 
de muito alta tensão não indicam impactes relevantes sobre este grupo de mamíferos. 
Acrescenta que estudos mais recentes (ICNF, 2013) permitiram identificar três novos abrigos de 
morcegos na vizinhança da área de implantação da linha, um deles (sem importância nacional), 
situado a cerca de 5 Km da mesma. Com base nesta nova informação foi refeita a lista de 
espécies de quirópteros de ocorrência potencial apresentada, que inclui duas espécies com 
estatuto de conservação desfavorável, e concluído que não se preveem afetações significativas 
sobre estas comunidades. 

No que concerne à avifauna foram identificadas 62 espécies, a maioria residente na área de 
estudo, comuns e bem distribuídas no território nacional, sendo 3 classificadas como 
Vulneráveis (falcão-abelheiro, tagarote e noitibó-cinzento). Relativamente à Directiva Aves, 4 
estão incluídas no anexo A-I do D.L. n.º140/99 (conforme revisto pelo D.L. n.º49/2005) e do D.L. 
n.º156A/2013. 

O biótopo que apresenta uma maior diversidade de espécies de aves é o agrícola com um total 
de 49 espécies As espécies com estatuto de conservação desfavorável ocorrem nos matos, nas 
áreas florestadas e nas áreas agrícolas. Verificou-se ainda que as áreas atravessadas pela linha 
em estudo apresentam um número de espécies que varia entre 58 e 70. 
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Das espécies nidificantes que ocorrem na região, 16 são consideradas como apresentando um 
risco elevado de colisão com linhas de muito alta tensão, mas apenas 7 ocorrem na área de 
implementação do projeto. Nenhuma destas espécies apresenta estatuto de conservação 
desfavorável. 

Relativamente à herpetofauna o estudo identificou a ocorrência potencial de 11 espécies de 
répteis e de 8 espécies de anfíbios. Destaca a salamandra-lusitânica, que apresenta estatuto de 
conservação desfavorável em Portugal. Refere que um réptil está inserido nos anexos B-II e B-IV 
do DL n.º140/99 (conforme revisto pelo DL n.º 49/2005) e do DL n.º 56A/2013 e outro está 
inserido no anexo B-IV. No caso dos anfíbios, 4 estão inseridos no anexo B-IV destes D.L, sendo 
que um deles está ainda incluído no anexo B-II. 

Os biótopos agrícolas e os matos são os mais importantes para os répteis, com maior 
diversidade, enquanto para os anfíbios a maior riqueza específica se regista nos biótopos 
agrícolas e nas linhas e cursos de água. 

Relativamente a este grupo faunístico o EIA considera não ser um grupo de risco no que 
respeita aos impactes resultantes deste tipo de projeto, que não será afetado pelo mesmo, 
justificando, assim, a abordagem bastante simplificada apresentada. 

Ao nível da avaliação de impactes, relativamente à afetação/fragmentação dos biótopos e das 
ue asàdeà o e tividadeàdeà o edo esàve des,àoàestudoà o side aà ueà t ata do-se de uma 

linha de muito alta tensão, em que os vãos são extensos e os apoios ocupam uma área reduzida 
no conjunto da estrutura, e que o corte será efetuado essencialmente nas áreas de floresta de 
p oduç oà pi halàeàeu aliptal àaàf ag e taç oàasso iadaà àsuaài stalaç oàse à eduzida. àRefe eà
que as comunidades faunísticas nos locais onde será efetuado o corte são pouco diversificadas 
e sem estatuto de ameaça e que o atravessamento do corredor ecológico definido no PROF, no 
vale do Cávado, será atravessado pela linha em altura, sem afetação direta do corredor. 

Em resposta ao solicitado pela  CA foi apresentado em quadro as áreas a ocupar pelo projeto, 
especificando a extensão de cada biótopo que é atravessada pelo traçado, a extensão e área de 
corte ou decote do arvoredo e a localização dos apoios face aos biótopos presentes e respetiva 
área a afetar nas fases de construção e exploração. 

Quanto à afetação dos habitats naturais identificados, de acordo com a informação 
disponibilizada, i não há sobreposição dos apoios da linha com áreas dos mesmos (apenas 
existe um apoio próximo de uma pequena área do Habitat 9230pt1). No que respeita à linha e à 
respetiva zona de proteção, onde se procederá ao corte ou decote das árvores, ocorrerá 
sobreposição entre a mesma e algumas manchas do habitat 91E0* pt1 (rio Cávado) e 
habitat9230pt1 (no vão entre os apoios 39 e 40 e entre os apoios 84 e 85), sendo a área de 
sobreposição de cerca de 0,5 hectares para cada um dos habitats. Nestas situações haverá um 
corte dos pinheiros e preservação dos carvalhos. 

Relativamente à afetação por acessos a criar o EIA refere que não existe interferência direta de 
novos acessos com os habitats naturais, destacando-se apenas quatro acessos a beneficiar 
localizados em áreas limítrofes aos mesmos. 
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Quanto aos  impactes sobre a flora e vegetação, o EIA refere que estes impactes decorrem 
fundamentalmente da movimentação de maquinaria e da destruição irreversível da vegetação 
nos locais de implantação dos apoios de linha. 

Na fase de trabalhos preparatórios o EIA refere omo principais ações de impacte a instalação e 
atividade do estaleiro, a abertura de acessos temporários e zonas de apoio à obra, a presença e 
movimentação de maquinaria, com afetação direta e indireta da vegetação. Refere ainda a 
desmatação e limpeza superficial dos terrenos na área dos apoios de linha a criar, com 
destruição direta da vegetação nestes locais. Classifica estes impactes de negativos, pouco 
significativos e de magnitude reduzida, diretos/indiretos, de dimensão local, temporários e 
irreversíveis, 

Relativamente à construção dos novos apoios o EIA refere que terá um impacte decorrente 
essencialmente da presença e movimentação de maquinaria, prevendo ser um impacte 
negativo, moderadamente significativo, de magnitude reduzida, de dimensão local, temporário 
e reversível. 

Quanto ao estabelecimento da faixa de proteção à linha considera-se que terá um impacte 
positivo na flora e vegetação, com a remoção das espécies de crescimento rápido existentes no 
local, potenciando o estabelecimento de faixas de vegetação natural que poderão ter valor de 
conservação se devidamente geridas. Será um impacte positivo, pouco significativo, de 
magnitude reduzida, de dimensão local, permanente e reversível. 

Na fase de exploração o corte da vegetação para manutenção da faixa de proteção à linha 
levará à sua destruição direta e a presença e movimentação de maquinaria para manutenção 
da faixa de proteção à linha terá um impacte indireto na vegetação, provocando um impacte 
negativo, pouco significativo, de magnitude reduzida, de dimensão local, temporário e 
reversível. 

Relativamente à fase de desativação, o EIA refere que os impactes são semelhantes aos 
identificados para a fase de construção, embora mais estritos. 

No que concerne à fauna o EIA refere, para a fase de construção, a perturbação e o aumento da 
mortalidade individual por atropelamento como principais ações de impacte a considerar.  

A perturbação fará sentir-se ao longo de toda a linha, com alterações no comportamento das 
espécies, afastando-se as mais suscetíveis. Os mamíferos deverão ser os animais mais afetados. 
Prevendo que a generalidade das espécies encontre refúgio e/ou locais de alimentação na área 
envolvente durante os trabalhos, considera este impacte negativo, mas pouco significativo, 
temporário e reversível, não justificando medidas de minimização. 

Relativamente à presença confirmada de lobo, de acordo com o referido no EIA,  não existe 
nenhum centro reprodutor do lobo nas proximidades da linha, sendo o impacte da perturbação 
sobre a espécie equivalente ao esperado para os restantes mamíferos, não se justificando a 
adoção de medidas de minimização específicas. 
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De acordo com a informação disponibilizada o aumento da mortalidade individual por 
atropelamento afeta especialmente as espécies de reduzida mobilidade (répteis, anfíbios e 
alguns mamíferos), que na área de estudo têm um valor relativamente reduzido. Classifica o 
impacte de negativo, de magnitude reduzida, temporário, provável, ocasional e minimizável. 

Relativamente às medidas de minimização, considera que as medidas propostas no EIA 
garantem a minimização dos principais impactes também na fauna, nomeadamente no que 
respeita à minimização da perturbação e da afetação dos biótopos, não se justificando outras 
medidas adicionais especificas para a fauna. 

Para a fase de exploração referiu-se que os principais impactes podem ocorrer devido à colisão 
de vertebrados voadores, particularmente de aves, com aumento da mortalidade, embora se 
considere que a sensibilidade ambiental da área do impacte deverá ser reduzida. Por outro 
lado, salienta-se que as espécies de aves com risco elevado de colisão, que ocorrerão na área 
de afetação, não apresentam um estatuto de conservação desfavorável. Foram identificadas as 
zonas onde se espera uma maior incidência, que coincidem com os vales das principais linhas 
de água, ou de relevo mais acentuado, considerando-se a sua ocorrência como certa e 
permanente até à desativação da linha, mas de frequência ocasional. Considerando-se o 
impacte pouco significativo e, uma vez que as espécies com risco de acréscimo de mortalidade 
por colisão não apresentam um estatuto de conservação desfavorável, não se entendeu 
necessário propor medidas de minimização. 

O aumento da mortalidade de quirópteros por colisão é considerado no EIA como um impacte 
negativo, de ocorrência provável e permanente até à desativação da linha, embora a sua 
frequência deva ser rara. Por outro lado, uma vez que a linha se situa a mais de 12 km do abrigo 
de importância regional mais próximo, prevê-se um impacte de magnitude reduzida e pouco 
significativo. 

O efeito de exclusão devido a alterações de comportamento ou outras causadas pela presença 
da linha, implicando a diminuição da área de habitat disponível na área envolvente é 
considerado um impacte provável e permanente. Não obstante, o estudo considera que apesar 
de não existir muita informação disponível sobre este impacte, deverá ter uma magnitude 
reduzida e ser temporário, caso os animais se habituem à presença da linha. Classifica o 
impacte de pouco significativo e não minimizável. 

O aumento da mortalidade individual por atropelamento é um impacte semelhante ao descrito 
para a fase de construção, mas permanente e pouco significativo. 

Para a fase de desativação o estudo considera que os impactes são semelhantes aos 
identificados para a fase de construção. 

Em síntese, o estudo refere que a instalação da linha, com as características apresentadas, num 
território fortemente alterado pela ação do homem, não implicará alterações significativas na 
generalidade das comunidades animais e vegetais. 
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No que se refere aos impactes cumulativos o EIA refere que a linha tem início na subestação de 
Pedralva, onde se ligam outras linhas que se desenvolvem para todos os quadrantes, pelo que a 
presença de mais uma infraestrutura linear contribuirá para um acréscimo da fragmentação 
deste território e constituirá um fator adicional de mortalidade para diversas espécies animais. 

Concorda-se com a avaliação de impactes efetuada no EIA. 

Foram propostas medidas de minimização para as fases de construção, exploração e 
desativação, nos diversos âmbitos das ações a realizar, de carácter geral, que se afiguram 
adequadas. 

 

5.4.  ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E USO DO SOLO 

De um modo geral, o território atravessado pela linha, apresenta caraterísticas alternadamente 
marcantes entre o uso florestal, as áreas agrícolas e os aglomerados populacionais. Trata-se de 
um zonamento típico da região, de ocupação e exploração do solo enquanto recurso e lugar de 
fixação e crescimento de um povoamento disperso. Ao longo do percurso da linha em projeto, 
a afetação dos principais usos do solo ocorre, de forma geral, de acordo com a seguinte 
sequência: 
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O EIA identifica os principais usos do solo presentes no corredor de estudo, assim como as 
extensões de atravessamento e as áreas a afetar na fase de construção (400m2/apoio) e 
apresenta, de forma sistematizada, a síntese da sua afetação. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Usos do Solo a afetar pelo traçado e apoios  (Fonte EIA) 
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As categorias de uso funcional do solo interferidas pelo traçado são as seguintes: 

 

 

 

Após a emissão da conformidade do EIA, realizou-se a visita ao local, na qual foi possível 
confirmar o descrito no EIA e tomar conhecimento das reais condições de implantação de 
grande parte dos apoios e, particularmente, dos locais de maiores dificuldades e mais sujeitos a 
reclamações em sede de discussão pública, sendo de destacar a afetação de áreas urbanizáveis 
e urbanas, áreas agrícolas, áreas florestais de proteção/conservação, áreas 
empresariais/espaços industriais. 

Relativamente ao número, características e localização dos estaleiros (de dimensões pouco 
significativas) e parques de material, o EIA informa que são da responsabilidade da entidade 
executante dos trabalhos de construção, a adjudicar. No entanto, o proponente possui um 
conjunto de procedimentos ambientais que obrigam a uma seleção criteriosa da localização dos 
estaleiros de apoio às obras, em conformidade com o quadro legal vigente (sendo, à partida, 
proibida a instalação em áreas RAN e REN, entre outras). O mesmo cuidado acontece 
relativamente à abertura de acessos, tendo ainda existido a preocupação de localização dos 
apoios na proximidade dos acessos existentes. 

A avaliação de impactes tem por base o pressuposto que dos 400 m2 utilizados para cada apoio 
durante a fase de construção, cerca de 280 m2 serão recuperados na fase de exploração, 
considerando-se assim uma afetação máxima de 120 m2 por apoio, na fase de exploração. 
Atendendo a que se trata da construção de 102 apoios, a área total de implantação no solo é de 

Categorias de uso funcional do solo afetadas pelo traçado  (Fonte EIA) 
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12 240 m2. Como na fase de construção, e prologando-se durante a fase de exploração, será 
necessário assegurar uma faixa de proteção correspondente a um corredor de 45 m, centrado 
no eixo da linha, a dimensão do impacte da concretização do projeto reside mais na afetação 
do solo por via do atravessamento da linha e do seu corredor, do que da implantação dos 
apoios. 

Uso do Solo 

Os impactes ao nível deste fator ambiental resultam da alteração de uso ou da alteração da 
intensidade de uso existente nas zonas de intervenção direta do projeto e nas respetivas zonas 
envolventes, por ação indireta.  

Pese embora a implantação de uma linha não implicar uma ocupação contínua do terreno, 
condiciona toda a faixa de proteção, que no presente caso corresponde a 40,80 há, o que se 
traduz em impactes particularmente sensíveis nas áreas florestais, onde os efeitos se 
prolongam no tempo. 

Genericamente, a construção dos apoios da LMAT em estudo, cuja operação integra as ações 
correspondentes à abertura das fundações para a construção dos maciços dos apoios e a sua 
posterior cobertura, provocará impactes negativos nos solos agrícolas, em especial nos solos de 
maior aptidão, designadamente, em solos RAN. Estes impactes incidem, no geral, em áreas de 
400 m2 por apoio e, com exceção da exata área de implantação dos apoios (120 m2), pode 
afirmar-se que não ocorrerá uma alteração profunda das caraterísticas do solo, devendo 
mesmo recuperar rapidamente as suas propriedades originais. 

As parcelas a ocupar na fase de construção, para a implantação dos apoios, serão 
significativamente mais reduzidas na fase de exploração, devolvendo-se as mesmas ao uso 
atual. Dos 120 apoios, 28 serão implantados em RAN, a que corresponderá uma afetação total 
de 1,12 há, em fase de construção, e 3 360 m2, em fase de exploração, dos quais 1 920 m2 são 
de regadio. 

Considera-se que o projeto em análise provocará, na fase da construção, impactes negativos 
pouco a moderadamente significativos por ocupação e perda de áreas de solos de boa aptidão 
agrícola, sob o regime regulamentar da RAN, sendo o seu efeito parcialmente reversível. 

O EIA considera, ainda, a fase de desativação da linha com óbvios impactes positivos, por 
recuperação da totalidade do solo ocupado, e a possibilidade de ocorrência de impactes 
cumulativos, impactes que entende não serem previsíveis. 

Prevê-se, para a fase de construção e que se prolongará pela fase de exploração, a necessidade 
de afetação de áreas inseridas nas classes de espaços florestais mistos, de folhosas, de 
resinosas e florestas abertas e matos. A ocupação de áreas de florestas resinosas, em que se 
incluem as espécies de rápido crescimento, é a de maior expressão – 2,46 há. A ocupação de 
espaços agrícolas é significativamente inferior.  
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Prevê-se, para esta fase, a indução de impactes ambientais negativos e moderadamente 
significativos no uso do solo, nomeadamente, pela implementação de considerável número de 
apoios em regadio, ainda que, minimizada a interferência com terrenos agrícolas, de qualquer 
tipo, sempre que possível, pela colocação dos apoios nas extremas das parcelas. 

Prevê-se ainda para estas áreas a criação de uma faixa de proteção de 45m centrada no eixo da 
linha, onde ocorrerão ações de corte e decote de árvores, com exceção de espécies florestais 
protegidas, especialmente as de grande porte e de crescimento rápido, espécies que se prevê 
serem substituídas por outras de menor porte e autóctones. 

Para a fase de exploração, não se preveem outros impactes, além dos referidos para a fase de 
construção – implantação dos apoios, principalmente, e a criação de uma nova área 
condicionada com o estabelecimento de servidão da linha (acentuadamente atenuada pelas 
medidas de substituição da vegetação). Mantém-se qualitativamente a tipologia de impacte no 
uso do solo, identificado na fase de construção, embora de menor magnitude, considerando-se 
os impactes permanentes, localizados, negativos e moderadamente significativos, uma vez que 
a grande maioria dos apoios é instalada em áreas florestais. 

Pode concluir-se que o projeto não induz a impactes significativos no âmbito do descritor 
a ie talà Usoà doà “olo .à Qua doà o pa adas com a dimensão do projeto, as áreas de 
utilização e ocupação de solo são de muito reduzida expressão, o que faz com que os impactes 
sejam pouco significativos.  

Para o presente descritor importa referir a afetação de uma faixa de proteção com expressão 
nas áreas florestais mais densas. Não obstante o EIA não lhe fazer referência, consideram-se 
úteis tais faixas para efeitos de defesa contra incêndios (desde que sejam acauteladas as 
medidas que contribuam para que a linha não se torne geradora de riscos), ainda mais 
considerando que a arborização/vegetação a aplicar promove a presença de espécimes 
autóctones, o que atenua mais ainda o caráter negativo da sua existência. 

Desteà odo,à u aàpe spetivaàglo alàpa aàoàdes ito à Usoàdoà“olo ,à o side a-se que o projeto 
em estudo será responsável por impactes negativos, significativos. 

Ordenamento do Território 

Noà ueà espeitaà aosà i pa tesà oà itoà doà O de a e toà doà Te itó io ,à ve ifi adaà aà
compatibilidade de usos em sede de conformidade do EIA, os principais impactes prendem-se 
com afetação dos espaços classificados como RAN, povoamentos florestais percorridos por 
incêndios, áreas com risco de incêndio e áreas constituintes da REN. 

Embora presentes na área de estudo e no corredor, os Espaços Urbanos, Urbanizáveis e outros, 
destinados à ocupação humana, não são diretamente afetados pelo traçado, não ocorrendo, 
portanto, impactes diretos. Há, no entanto, pontos de alguma proximidade, os quais foram 
particularmente tratados em sede de discussão pública, não se evitando que o impacte seja 
considerado moderadamente significativo. 
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Relativamente à utilização de solo RAN, as áreas afetadas pelos apoios têm uma magnitude 
reduzida, totalizando 1,12 há na fase de construção e 0,336 há na fase de exploração. O 
impacte é não significativo, tendo em conta a reduzida magnitude e o facto de a presença dos 
apoios não alterar a potencialidade dos solos, na totalidade da área dos 120 m2 por apoio, 
embora anule a sua utilização agrícola, e de o impacte ser reversível, em caso de desativação da 
linha. 

Pelo facto de a área em estudo intercetar o Aproveitamento Hidroagrícola de Sabariz-
Cabanelas (AHSC), a Direção-Geral de Agricultura e Desenvolvimento Rural (DGADR) solicitou 
ser consultada em todas as fases da Avaliação de Impacte Ambiental. Da análise efetuada, 
verifica-se que o AHSC é apenas interferido no limite norte, entre os apoios 39 e 41, sendo que 
apenas o apoio 40 interfere diretamente com a área beneficiada pelo aproveitamento, 
considerando-se uma ocupação de 400 m2 na fase de construção e 120 m2 na fase de 
exploração. Considera, então, no EIA que o impacte tem magnitude reduzida e é não 
significativo. 

Em relação à afetação de área florestal verifica-se o atravessamento de povoamentos florestais 
percorridos por incêndios, a que faz referência o art.º 1.º do DL n.º 327/90. De acordo com a 
lei, e conforme refere o EIA, a Proponente deverá garantir o levantamento da proibição pela 
entidade competente. 

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

No que se refere ao combate a incêndios e à interferência com a rede de pontos de água, dada 
a proximidade do corredor com alguns desses pontos, importa garantir a concordância por 
parte das entidades competentes – ICNF e ANPC.  

No que respeita à afetação de solos REN, prevê-se a afetação de um total de 2,12 ha para a 
construção dos apoios, correspondendo a uma área útil de 0,336 ha, determinada pelo 
polígono de implantação (sendo a afetação direta de contacto com o solo, consideravelmente 
inferior – 40 m2). 

O impacte decorrente da afetação de áreas REN pelo projeto tem uma magnitude reduzida e é 
não significativo, o que não obsta à necessidade de adoção dos necessários cuidados na fase de 
construção dos apoios, nomeadamente em zonas mais sensíveis, como as áreas com risco de 
erosão, não sendo necessárias outras medidas adicionais específicas para as áreas REN. 

No que se refere à interferência com as servidões rodoviárias, o projeto tem sido acompanhado 
pelas entidades competentes e executado de acordo com as indicações fornecidas, não 
sobrando situações de conflito. Ainda assim, na visita efetuada aos locais, foi solicitado aos 
representantes do Proponente e aos técnicos responsáveis pelo projeto, que fosse evitada a 
implantação de alguns apoios previstos para locais demasiado próximos de vias 
(particularmente os apoios 16, 27, 37 e 42), de forma a não comprometer possíveis correções 
de traçado das mesmas. Observação que foi acatada por ambas as entidades. 



                                                                                                         Parecer da Comissão de Avaliação 
                                                                                                                                    junho de 2015 

 

 

LINHA PEDRALVA – VILáàFRIáàB ,àáà àkVàààà 
Projeto de Execução   
Processo de AIA nº 2819 

 

33 

Com a opção de encaminhar o traçado da linha por espaços florestais, foi significativamente 
reduzido o impacte sobre os espaços urbanos e urbanizáveis.  

Relativamente ao aeródromo previsto para Ponte de Lima, de acordo com a informação 
disponibilizada, a projeção da linha, entre os apoios 81 e 89 próximo do limite norte do 
corredor (com desenvolvimento a cotas mais inferiores do extremo mais a sul) permite manter 
a sua viabilidade. 

Resumindo, a afetação direta de espaços urbanos e de espaços urbanizáveis pela proximidade é 
moderadamente significativo. A afetação direta de espaços industriais é pontual e é 
moderadamente significativa. 

Os espaços agrícolas são atravessados em extensões significativas, mas a área diretamente 
afetada pelos apoios tem uma magnitude reduzida. Os impactes são moderadamente 
significativos, tendo em conta a importância local das áreas agrícolas e o facto de grande parte 
dos solos ter elevado potencial produtivo. 

Relativamente às restrições e servidões de utilidade pública, a Reserva Ecológica Nacional é a 
condicionante mais afetada em extensão atravessada, considerando as características biofísicas 
doàte itó io.àásà Áreas com risco de erosão à o stitue àaà atego iaàdaàRENà aio ita ia e teà
afetada. Os impactes diretos resultantes da colocação dos apoios têm, porém, uma magnitude 
reduzida e são não significativos. 

 

5.5. AMBIENTE SONORO 

O relatório avalia o ruído inicial/residual tendo, para o efeito, sido realizadas medições 
acústicas em 14 locais na proximidade da futura Linha, situando-se os mais próximos, locais 5 e 
9, a cerca de 30 m. 

Nas previsões de ruído particular da Linha são indicados valores dos indicadores Ld, Le e Ln, por 
recetor, calculados para condições favoráveis (quando ocorre ruído crítico devido a efeito de 
coroa) e para condições desfavoráveis. Na situação de ruído crítico, os valores mais elevados, 

àdB á ,àfo a àesti adosàpa aàosàlo aisà àeà .àNaàsituaç oà média ,àosà íveisà oàsupe a à à
dB(A), muito embora não seja claro se foi ou não utilizada uma probabilidade de ocorrência de 
efeito de coroa relativa ao mês mais crítico. 

O Estudo conclui que os critérios legais estabelecidos no Regulamento Geral do Ruído (D.L. nº 
9/2007) serão cumpridos. Não obstante, considera-se que, a fim de evitar ruídos incómodos 
devidos ao efeito de coroa, o traçado da linha se deverá distanciar mais que 50 m dos edifícios 
de habitação, pelo que será recomendável que a Linha se afaste cerca de 20 m do local 5, na 
proximidade do apoio 36, e do local 9, entre os apoios 53 e 54. 

No caso de existirem reclamações nos locais situados numa proximidade à linha da ordem dos 
50 m (local 1, 2, 3, 4, 5 e 9) deverá ser efetuada uma campanha de monitorização no sentido de 
validar os níveis sonoros previstos e o cumprimento do RGR. 
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5.6. PAISAGEM 

Análise Estrutural e Funcional da Paisagem 

A Paisagem enquanto um sistema complexo e multifuncional, compreende uma componente 
estrutural e funcional, sendo esta avaliada pela identificação e caracterização das Unidades 
Homogéneas, queàaà o põe .àE àte osàpaisagísti osàeàdeàa o doà o àoàEstudoà Co t i utosà
pa aàaàIde tifi aç oàeàCa a te izaç oàdaàPaisage àe àPo tugalàCo ti e tal àdeàCa elaàd'á euà
et al. (2004), a área de estudo a uma escala regional (macroescala) insere-se no grande Grupo 
de Unidades de Paisagem (macroestrutura): A - E t eàDou oàeàMi ho .àDe t oà doàG upoàá,à
hierarquicamente ocorrem várias Unidade de Paisagem: 

 UP1: Unidade de Paisagem Entre-os-Rios Cávado e Ave – extensão entre os apoios 1 e 19 
(cerca de 6.565m). 

 UP2: Unidade de Paisagem do Vale do Rio Cávado - extensão entre os apoios 20 e 23 
(cerca de 1430m). 

 UP3: Unidade de Paisagem Entre-os-Rios Lima e Cávado - extensão entre os apoios do 24 
e 100 (cerca de 29,5 km). 

 UP4: Unidade de Paisagem Contrafortes da Serra Peneda – Gerês – não interceptadas 
pelo Projecto. 

 UP5: Unidade de Paisagem do Vale do Rio Lima - não interceptadas pelo Projecto. 

Destas unidades apenas se referem/descrevem as directamente afectadas pela passagem física 
da linha: 

UP1: Unidade de Paisagem Entre-os-Rios Cávado e Ave 
(Entre os apoios 1 e 19 com uma extensão de cerca de 6.565m) 

Integra o território no extremo sudeste da área de estudo, caracterizado pela variação 
altimétrica e proeminência relativamente aos vales largos do rio Cávado e Ave, a norte e a sul 
respetivamente. Apresenta uma amplitude altimétrica significativa, abrangendo cotas num 
intervalo entre os 75 e os 700 metros, o que se traduz em vertentes que atingem 
frequentemente os 25% de inclinação, expostas sobretudo a norte dada a orientação nordeste-
sudoeste do rio Cávado. Apesar do relevo se manifestar vigoroso, as vertentes apresentam-se 
mais suaves do que as das cumeadas a norte, condição fisiográfica que promoveu uma maior 
humanização ocupando estrategicamente os locais mais favoráveis, reflectindo-se numa 
crescente descaracterização deste território rural. Contudo, apesar das povoações periféricas a 
Braga, sobretudo as que se aglomeraram ao longo da EN 101, vincarem a paisagem de um 
tecido urbano denso com os arrabaldes marcados pela actividade industrial, as restantes 
povoações, ainda de cariz rural, rodeiam-se de áreas agrícolas com alguma expressividade, 
destacando-se as povoações de Pedralva, Adaúfe e Pidre. O restante território, marcado pela 
maior agressividade orográfica, reveste-se de floresta e mato, sendo que neste território o 
pinheiro bravo é a espécie dominante e o eucalipto manifesta já alguma relevância.  
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UP2: Unidade de Paisagem do Vale do Rio Cávado 
(Entre os apoios 20 e 23, com uma extensão de cerca de 1430m) 

Integra o amplo vale do rio Cávado, assim como o termo dos seus mais expressivos tributários, 
dos quais se destaca o rio Homem, afluente da sua margem direita. Característico do substrato 
granítico, assume-se como um vale largo e aplanado, oscilando sobretudo entre cotas da ordem 
dos 25 e dos 50 metros, atingindo a montante altitudes que excedem ligeiramente os 75 metros 
de altitude. Esta reduzida amplitude altimétrica reflecte-se em declives que na generalidade 
não ultrapassam os 6%. Apresenta uma proliferação de áreas aplanadas, isto é, sem exposição 
definida, e a sua orientação nordeste – sudoeste, determina que a vertente da margem 
esquerda se apresente exposta sobretudo a norte e a da margem direita a sul. 

Este vasto vale de terras é marcado por uma policultura intensiva, materializando no território 
um tecido muito compartimentado onde coexistem diversas culturas anuais e permanentes. 
Porém, a maior suavidade do relevo na envolvente e a proximidade a centros urbanos 
relevantes, como Braga e Póvoa do Lanhoso, repercute-se no território através da invasão da 
outrora matriz agrícola não só por crescimento urbano, mas também por crescimento 
industrial. A par da ocupação urbana, intercalam também pontualmente a matriz agrícola 
manchas florestais de pequenas dimensões associadas a zonas de cotas mais altas ou declives 
mais acentuados.  

UP3: Unidade de Paisagem Entre-os-Rios Lima e Cávado 
(Entre os apoios 24 e 100, com uma extensão de 29,5 km) 

Abrange as referidas terras altas que se desenvolvem entre o rio Lima, a noroeste, e o rio 
Cávado a sudeste, integrando o denominado anfiteatro minhoto que estabelece a transição 
entre a faixa litoral e a zona serrana, a oriente. Este território é conformado por uma sequência 
de colinas sucessivamente mais altas rumando às serras a leste, a serra Amarela e de Santa 
Isabel, numa amplitude altimétrica que atinge aos 600 metros. Porém, este relevo vigoroso é 
motivado não só pela transição que estabelece entre os contrafortes da serra e o litoral 
aplanado, mas também pelos vales profundos que a rede hidrográfica sulca no território, 
conferindo à paisagem uma constante oscilação altimétrica que se reflecte numa 
predominância de declives superiores a 25%. A orientação predominante nordeste-sudoeste da 
rede hidrográfica determina uma maior representatividade de encostas expostas a norte e a sul, 
correspondentes às vertentes da margem esquerda e direita respectivamente. A diversidade 
fisiográfica desta unidade reflecte-se no padrão que a reveste. A agricultura, beneficiando dos 
solos profundos oferecidos pelo substrato granítico e da elevada disponibilidade hídrica 
proporcionada pela curta duração do estio seco, estende-se ao longo dos vales e encostas 
suaves, alastrando às encostas mais acentuadas através da armação do terreno em socalcos. 
Sucedem-se nas zonas mais agrestes, vertentes acentuadas e cabeços rochosos, a floresta, o 
mato e a vegetação esparsa. Nestas áreas mais altas a reduzida fertilidade e profundidade do 
solo reflecte-se no seu revestimento, outrora revestidas por soutos e matos, encontram-se 
actualmente invadidas por eucaliptos e pinheiros bravos, determinando que a floresta 
predominante se assuma mista. O povoamento é função da atividade dominante. Nos vales a 
agricultura exige nesta região a presença constante de quem a trabalha (Mattoso, Daveau e 
Belo, 2010), determinando que o povoamento se disperso no território e as povoações 
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sobressaiam apenas pela presença da igreja Paroquial e não pela maior densidade populacional. 
Em oposição, nas zonas mais altas o povoamento concentra-se nas zonas menos agrestes em 
pequenos aglomerados rodeados por campos de cereais e pastagens. Persistem nesta paisagem 
os singulares solares de reconhecido valor patrimonial. 

Ao nível da análise visual a Paisagem compreende também uma componente cénica, 
caracterizada com base em três parâmetros: Qualidade Visual, Absorção Visual e Sensibilidade 
Visual, sendo avaliados para cada uma das unidades. No que respeita a esta análise, a área de 
estudo, de acordo com a cartografia, define-se da seguinte forma:  

Qualidade Visual da Paisagem (QVP):  

O território circunscrito pela área de estudo manifesta um predomínio da classe de qualidade 
visualà M dia .à Co tudo,à s oà eleva tesà asà easà i luídasà aà lasseà deà Elevada ,à dispe sasà
pelo território e com alguma fragmentação, mas cujas áreas são ainda expressivas e contínuas. 
Destacam-se as várzeas dos rios Cávado, Homem, Neiva e das ribeiras do Tojal, Rojão e Milhãos, 
várzea do ribeiro do Neivoinho e serra da Nó. Pontualmente, ocorrem ainda áreas 
relativamente fragmentadas, com maior grau de descontinuidade entre si, por todo o território 
e àa lise,à lassifi adasà o à Baixa . 

- UP1: Unidade de Paisagem Entre-os-Rios Cávado e Ave 

Caracteriza-se pela qualidade cénica moderada a reduzida, função da presença de ocupações 
que não se destacam pelo valor cénico: floresta de produção e matos, numa encosta exposta 
predominantemente a norte (condição fisiográfica tida como desfavorável). Na proximidade 
do vale do rio Cávado, a qualidade visual aumenta, função da alteração das características do 
território que se manifesta maioritariamente agrícola, ocupação que, pelas cores e texturas, 
atribui qualidade visual moderada a elevada à paisagem. 

- UP2: Unidade de Paisagem do Vale do Rio Cávado 

Na proximidade do rio Cávado, as culturas de regadio a ele associadas conferem à paisagem, 
um elevado valor cénico. Apenas pontualmente, e devido às áreas florestais de produção 
existentes e às áreas urbanas, ocorrem manchas que se classificam, como tendo qualidade 
visualà M dia . 

- UP3: Unidade de Paisagem Entre-os-Rios Lima e Cávado 

Ma ifestaàu aà at izà ueà seà lassifi aà o oà te doà ualidadeàvisualà àM dia .àDe o eàdeà
uma ocupação do solo fundamentalmente associada à presença de matos e florestas de 
produção, ocupações sem grande relevância ecológica e\ou paisagística, que, associadas a 
condições fisiográficas menos favoráveis (encostas expostas a norte), se traduzem nas 
manchas de reduzida qualidade visual que pontuam esta paisagem. 

Ressalva-se que as zonas de relevo vigoroso, que implicam o predomínio das ocupações 
referidas, promovem também áreas de elevado valor cénico associadas aos cabeços agrestes 
que, sem vegetação, exibem os singulares afloramentos rochosos que o substrato granítico 
determina. Acrescem como áreas de reconhecido valor cénico os vales agrícolas revestidos 
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por um tecido muito compartimentado e diversificado, dotando a paisagem de inúmeras 
cores e texturas. Destacam-se os vales do rio Homem, da ribeira do Tojal e do rio Neiva. 

Capacidade de Absorção Visual (CAV):  

O território circunscrito pela área de estudo manifesta-se muito diverso quanto a este 
parâmetro, podendo fazer-se uma divisão da área em 3 partes onde se regista uma certa 
dominância de uma das classes, ou tendendo para se situar entre 2. Na extensão compreendida 
sensivelmente entre o Apoio 1 e o Apoio 17, a área de estudo em torno da linha, tende para se 
situa àe t eàaà lasseàdeà M dia àeà Elevada .àáàexte s oàe t eàoàápoioà àeàoàápoioà ,àte deàaà
situar-seà asà lassesàdeà Reduzida àeà M dia .àPo àfi ,à aàextensão entre o Apoio 49 e o Apoio 

,àoàte itó ioàte deàpa aàseàsitua à asà lassesàdeà M dia àeà Elevada ,àp edo i a te e te,à
o àaà lasseà Elevada à o àfo teàexp ess o. 

Importa referir, que as áreas que apresentam maior capacidade de absorção visual (Capacidade 
de Absorção Elevada) absorvem o impacte visual, fundamentalmente de alterações que possam 
ocorrer ao nível do solo, não se podendo inferir o mesmo, para perturbações que decorram 
acima da superfície do solo e consequentemente para estruturas com o desenvolvimento 
vertical e escala que os apoios apresentam. Igualmente não significa que não há impacte visual 
ou que não há exposição a observadores ou povoações. No cômputo geral são áreas expostas a 
uma presença humana menos representativa da área de estudo.  

- UP1: Unidade de Paisagem Entre-os-Rios Cávado e Ave 

Apresenta-seà aà suaà aio iaà e t eà aà lasseà M dia à aà Elevada ,à o se u iaà deà u aà
menor ocupação urbana, pela morfologia mais ondulada e pela presença de manchas 
florestais. Na proximidade do rio Cávado, onde a matriz se torna predominantemente 
agrícola, a menor ou maior presença de potenciais observadores determina a que se situe 
asà lassesàdeàa so ç oà M dia àeà Reduzida . 

- UP2: Unidade de Paisagem do Vale do Rio Cávado 

Na sua maioria situa-seà aà lasseàdeà Reduzida .àáà o fologiaàapla adaàeàaaàp ese çaàdeà
ocupações que de menor relevo, não se constituem como uma barreira ao alcance visual, 
nomeadamente parcelas de agricultura de regadio. Pontualmente, ocorrem algumas áreas 
que se inserem nas lassesàdeà M dia àeà Reduzida . 

- UP3: Unidade de Paisagem Entre-os-Rios Lima e Cávado 

Caracteriza-se pela grande variabilidade. Destaca-se a área de confluência da ribeira do 
Tojal no rio Homem e do rio Homem no rio Cávado, onde se verifica uma forte presença 
humana em pequenos aglomerados e dispersa ao longo da rede viária, e, ainda que com 
menor expressão, o vale do rio Neiva e o vale da ribeira do Neivoinho onde o adoçamento 
do relevo, numa área de orografia vigorosa, propicia significativas manchas de reduzida 
capacidade de absorção visual. Em oposição, nos interflúvios marcados pelo relevo 
vigoroso o povoamento rarefaz-se e os solos delgados e pedregosos revestem-se de 
florestas e matos, que, em função da menor presença humana e da reduzida 
amplitude/alcance visual que estes fruem, devido à constante oscilação altimétrica, se 
traduz em amplas manchas de moderada a elevada absorção visual.  
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Sensibilidade Visual da Paisagem (SVP): 

O território circunscrito pela área de estudo manifesta-se muito diverso quanto a este 
parâmetro, podendo fazer-se genericamente uma divisão do território em 3 partes onde se 
regista uma certa dominância de uma das classes, ou tendendo para se situar entre 2 das 
classes consideradas. Na extensão compreendida sensivelmente entre o Apoio 1 e o Apoio 14, a 
eaàdeàestudoàe àto oàdaàli ha,àte deàpa aàseàsitua àe t eàaà lasseàdeà Reduzida .àáàexte s oà

entre o Apoio 14 e o Apoio73, tende a situar-seà asà lassesàdeà M dia àeà Elevada .àPo àfi ,à aà
extensão entre o Apoio 73 e o Apoio 100, o território tende para se situar nas classes de 
Reduzida . 

- UP1: Unidade de Paisagem Entre-os-Rios Cávado e Ave 

A sensibilidade visual manifesta-se muito variável apresentando porém uma nítida 
p edo i iaà daà lasseà Reduzida ,à fu ç oà daà p ese çaà de significativas manchas 
florestais de moderada a reduzida qualidade. Contudo, merecem relevo as áreas de vinha e 
de agricultura de regadio, junto ao rio Cávado, pelo seu valor cénico mais elevado e com 
maior exposição visual, consequentemente com menor capacidade de absorção. 

- UP2: Unidade de Paisagem do Vale do Rio Cávado 

A sensibilidade visual apresenta-se elevada reflectindo o elevado valor cénico do território 
e face, também à sua reduzida capacidade de absorção. Pontualmente, algumas manchas 
florestais têm um efeito de diminuição da sensibilidade. 

- UP3: Unidade de Paisagem Entre-os-Rios Lima e Cávado 

Verifica-se uma nítida alternância entre áreas de elevada e reduzida sensibilidade, sendo 
a moderada sensibilidade a menos representativa. Os vales caracterizados pela forte 
humanização, elevada amplitude visual e pela presença de uma ocupação que confere 
ao território um elevado valor cénico mas uma fraca capacidade de dissimulação visual - 
ocupação agrícola - traduzem-se em áreas de elevada sensibilidade. Em oposição, as 
zonas de cumeada, aliadas ao decréscimo do povoamento e à presença de ocupações, 
como as áreas florestais, que se constituem como obstáculo ao alcance visual reflectem-
se em amplas áreas com reduzida sensibilidade visual. 

Em termos de impactes a implantação de uma LMAT induz necessariamente a ocorrência de 
impactes negativos na Paisagem. Os seus efeitos reflectem-se em alterações directas e físicas 
do território, isto porque as linhas constituem infraestruturas lineares contínuas, determinando 
um uso permanente e condicionado do solo, numa extensão apreciável. Os impactes da 
implantação da linha na Paisagem decorrem sobretudo, e em primeira instância, da intrusão 
visual que a instalação e presença dos apoios (podendo os mais altos alcançar os 75m) e dos 
cabos introduzirão no território atravessado, reforçada nas extensões onde se regista a 
eventual necessidade e presença da balizagem, com consequência na dinâmica e escala de 
referência desses locais, condicionando assim a leitura da paisagem.  
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Os impactes decorrentes da ações da fase de construção são negativos de carácter temporário, 
com efeito permanente no que se refere à desflorestação e à alteração da topografia, cuja 
magnitude de ocorrência, temporal e espacial, depende da intensidade da acção, ou seja, do 
grau de perturbação introduzido no espaço, gerador de descontinuidade funcional, bem como 
do grau de visibilidade para a área de intervenção.  

Assim, os impactes identificados são: 

Impactes estruturais 

 Desflorestação e desmatação de áreas: abertura de novos caminhos, zona de implantação e 
envolvente dos apoios (400m2/apoio para possibilitar a movimentação de maquinaria). 
Impacte negativo, directo, certo, local, temporário a permanente, reversível a irreversível, 
reduzida a média magnitude e pouco significativo. 

 Desflorestação da faixa de protecção: ao longo da linha (45m de largura de forma a 
assegurar a faixa de protecção legal) correspondendo a cerca de um total de 31ha. Impacte 
negativo, certo, local, permanente, reversível a irreversível, média magnitude e significativo 
(áreas florestais, por vezes em áreas de Sensibilidade Elevada). 

Os troços onde será realizada a desflorestação com um impacte mais significativo, são as 
extensões compreendidas entre os apoios: 

a) 2-3-4-5; 7-8-8A; 10-11-12-13-14-15; 30-31; 37-38-39-40; 40-41-42; 48-49; 53-54-55-56-
57-58-59-60-61-62-63-64-65-66-67-68-69-70-71; 72-73(*); 74-75-76-77-78-79-80-81-82-83-
84-85; 86-87; 88-89-90-91; 96-97-98-99 e na metade final entre o apoio 99 e o 100 e entre 
o 100-PRT. 

(*) 72-73 extensão que intersecta a galeria rípicola do rio Neiva. 

 Alteração da topografia: introdução de aterros e escavações associadas aos apoios e aos 
acessos. Impacte negativo, certo, local, temporário a permanente, reversível (apoios e 
acessos temporários) a irreversível (acessos definitivos), magnitude reduzida e pouco 
significativo. 

 Impactes visuais 

Embora a progressiva desflorestação, desmatação e as alterações de topografia (solo nú) 
também tenham a si associados impactes visuais, apenas se dará maior relevância a estes 
durante a fase de exploração. Assim, no que se refere a impactes visuais durante a Fase de 
Construção destacam-se: 

 Diminuição da visibilidade: devido ao aumento dos níveis de poeiras, resultante do 
movimento de terras. Impacte negativo, certo, local, temporário, reversível, reduzida a 
média magnitude e pouco significativo a significativo (abertura de novos acessos e 
beneficiação dos acessos existentes). 

 Montagem da infraestrutura: dos apoios, cabos e balizagem aérea. Impacte negativo, certo, 
local, temporário, reversível, Magnitude Média e Significativo (proximidade das povoações, 
habitações isoladas, vias, áreas sensíveis). 
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Na fase de exploração os impactes da linha decorrem fundamentalmente da intrusão visual que 
a presença permanente da infraestrutura introduz no território. Os impactes visuais serão tanto 
mais gravosos quanto mais visíveis se apresentarem a linha e os apoios, constituindo-se os 
troços mais próximos de povoações e vias de circulação, aqueles que potencialmente induzirão 
um impacte visual negativo mais elevado, no que se refere a observadores 

Os impactes identificados são: 

 Presença da faixa de protecção: Impacte negativo, certo, local, permanente, reversível, 
reduzida a média magnitude e significativo (em áreas florestais). 

 Presença dos apoios e Linha. 

Numa apreciação global o impacte visual do Projecto tende para Muito Significativo que 
decorre da avaliação realizada de acordo com os seguintes pontos: 

1.  Povoações afectadas  

Com base na análise realizada no EIA, referem-se as povoações onde o impacte visual negativo 
foi tido como mais relevante, considerando o Projecto subdividido por cada uma das Unidades 
de Paisagem consideradas: 

- UP1: Unidade de Paisagem Entre-os-Rios Cávado e Ave – extensão entre os Apoio 1 e o Apoio 
19 (6.565m). 

a) Com visibilidade moderada e expostas a uma extensão de linha entre 400 e 1000 
metros: Picos e Castelhões. 

b)  Com elevada visibilidade e expostas a uma extensão superior a 1000 metros: Pidre, 
Navarra e Crespos. 

c)  Exposição a 4 povoações em simultâneo: Castelhões, Crespos, Navarra e Proselo – entre 
o Apoio 18 e 19. 

- UP2: Unidade de Paisagem do Vale do Rio Cávado - extensão entre o Apoio 20 e o Apoio 23 
(cerca de 1430m). 

Com visibilidade sobre o Projecto, foram identificadas 9 povoações: Ribeira, Barreiro, Navarra, 
Castelhões, Crespos, Barreiros, Proselo, Ferreiros e Amares, contudo destacam-se apenas 
aquelas onde o impacte é mais relevante: 

a) Com visibilidade moderada, exposta a uma extensão de linha entre 400 e 1000 metros: 
Barreiros. 

b)  Com elevada visibilidade, exposta a uma extensão superior a 1000 metros: Proselo. 

- UP3: Unidade de Paisagem Entre-os-Rios Lima e Cávado - extensão entre o Apoio 24 e o 
Apoio 100. 

a) Com visibilidade moderada expostas a uma extensão de linha entre 400 e 1000 m, 5 
povoações: Cabaços, Cresto, Portela do Meio, Marrancos e Dossãos. 

b)  Com elevada visibilidade extensão superior a 1000 m -, 20 povoações: Friastelas, Anais, 
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Costeira, Paço (Vitorino de Piães), Mourão, Arcozelo, Goães, Rio Mau, Duas Igrejas, 
Vilela, Mouriz, Lanhas, Geme, Sabariz, Fiscal, Reguengo, Vila Meã de Baixo, Carrazedo, 
Besteiros e Proselo. 

Contudo, considerou-se necessário proceder a uma avaliação de maior detalhe em função das 
características quer do território quer da distribuição de observadores com destaque para os de 
atu ezaà pe a e tes .à 

Assim, da análise realizada, identificaram-se 3 situações que foram objecto de maior detalhe 
tendo como critério principal e transversal a proximidade: o desenvolvimento do traçado em 
grande extensão entre aglomerados populacionais; extensões singulares/proeminentes 
expostas a um aglomerado populacional e um elevado número de apoios próximo de 
habitações. 

Consideram-se todas estas situações, de forma individual/isolada como tendo um impacte 
significativo, cuja classificação se expressa como: 

Impacte negativo, certo, directo, local, Permanente, Irreversível, Magnitude Média e 
Significativo. 

No primeiro caso, verificou-se que frequentemente a linha desenvolve-se em áreas agrícolas 
tendo aglomerados populacionais de ambos os lados. Neste contexto, e também pela 
proximidade, destacam-se os troços ou extensões onde de ambos os lados se desenvolvem 
núcleos urbanos e sobre os quais o impacte visual negativo será mais significativo: 13-14-15-16-
17-18-19; 22-23-24-25-26-27-28-29; 31-32-33-34-35-36; 42-43-44-45; 95-96-97-98 

No segundo caso, e com base na maior proximidade à linha e aos apoios e orientação 
preferencial para a área de desenvolvimento da linha e/ou maior amplitude visual decorrente 
da sua posição identificam-se as situações onde o impacte será mais significativo:  

a)  Extensão entre o Apoio 7 e o Apoio 10 (7, 8, 8A, 9 e 10) – Povoamentos fragmentados 
de Paço, Venda, Pidre, Tojal e Quintela; 

b)  Extensão entre o Apoio 57 e o Apoio 61 (57-58-59-60-61) – Exposição ao povoamento 
de Dossãos; 

c) Extensão entre o Apoio 65 e o Apoio 68 (65-66-67-68) – Portela das Cabras – Exposição 
para os aglomerados populacionais a Norte da portela; 

d) Extensão entre o Apoio 72 e o Apoio 74 (72-73-74). 

No terceiro caso, existe um elevado número de apoios com um impacte significativo a muito 
significativo sobre habitações, por vezes isoladas ou no extremo das áreas urbanas existentes 
na área de estudo e que não podem deixar de merecer destaque.  

De acordo com o rigor possível permitido pela cartografia, sendo que nem sempre actualizada 
face às alterações que ocorrem no território, identificaram-se os apoios que, configuram uma 
situação de conflito permanente e irreversível, e que se revestem de um impacte significativo, 
função fundamentalmente da reduzida distância a que os mesmos se posicionam em relação às 
habitações. 
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Elencaram-se todos os apoios que distam das habitações no máximo até aos 250m e que 
perfazem um total de 48, ou seja, cerca de metade do número dos apoios representam 
situações de forte intrusão visual, junto de observadores/receptores, apenas algumas vezes 
parcialmente atenuadas em virtude de os apoios se localizarem em meio florestal, mas muito 
próximo da orla. 

 

Distância a 
habitações 

Apoios (total de 48 em situação de conflito) 

50m 16; 18; 19, 32, 36 e 53 

100m 15; 27; 31; 34; 35; 38; 39; 42; 42A; 44; 46; 66; 67; 72; 96 e 99 

150m 14; 20; 22; 23; 43; 45; 47; 49; 51; 52;  58; 60; 61; 70; 73; 74 e 86 

200m 8; 28; 33 e 37 

250m 8A; 13; 17; 26; 50, 54 e 98 

 

2. Áreas Sensíveis – Qualidade Visual Elevada 

São áreas que encerram Qualidade Visual Elevada associadas na generalidade dos casos a 
áreas/campos agrícolas (vales, várzeas) compartimentados com sebes vivas, ocupadas com 
culturas várias, onde se destaca a vinha, as galerias ripícolas e os cursos de água - Cávado, 
Homem, Neiva e das ribeiras do Tojal, Rojão e Milhãos e o ribeiro do Neivoinho. Os campos 
agrícolas surgem de forma muito expressiva, alternando com pequenas manchas florestais, 
num padrão que se vai repetindo espacialmente. As parcelas são normalmente bem delimitadas 
com sebes vivas, por vezes com vinha de enforcado. As áreas agrícolas sofrem por vezes 
est a gula e tos à pa aà depoisà seà a i e à deà ovoà o à aio à di e s o.à Estaà afe taç oà ,à

não só de natureza física como sobre o valor cénico. 

Destacam-se as extensões mais relevantes: 15-16-17-18-19; 20-21-22-23; 24-25-26-27-28-29-
30; 31-32-33-34-35-36-37; 39-40-41; 42-42A-43-44-45-46-47-48; 49-50-51-52-53; 57-58-59-60-
61; 66-67; 72-73-74; 96-97. 

Nestes troços destacam-se algumas situações relevantes: 

a) Quinta da Bouça – Solar e jardim-, Capela da Senhora da Saúde - Santa Lucrécia de 
Algeriz e jardim – Vale do Fojo - Apoio 16 e 17 – Forte intrusão visual sobre um valor 
visual e cultural, com impacte cumulativo face aos apoios já existentes das linhas 1075-
LCD.VI1, 1141-LOR.PDV2, 1119-LOR.PDV1 que cortam transversalmente a propriedade e 
ligeiramente mais a Norte a linha de 60kV. A extensão entre o Apoio 17 e o seguinte 18, 
receberá ainda balizagem diurna à semelhança da já existente nas linhas atrás referidas. 

b) Travessia rio Cávado - 20-21. 

c) Sobre área de vinha – extensão compreendida entre os Apoios 25-26. 

d) Sobrepassagem do rio Homem – extensão entre os Apoios 36-37. 

e) Impacte sobre a integridade visual da Quinta de Sara (Sabariz) – Apoio 40 e linha  
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f) Atravessamento da várzea da ribeira do Tojal e em paralelo à mesma e cruzando-a 3 
vezes – extensão compreendida entre os Apoios 40-51. 

g) Povoação de Dossãos – extensão entre os Apoios 57-61 (associada também a balizagem 
diurna). 

h) Sobrepassagem do rio Neiva – extensão entre os Apoios 72-73. 

Nestas áreas com Elevado Valor Cénico considera-se que o impacte é negativo, certo, directo, 
local, Permanente, Irreversível, Magnitude Média e Significativo a Muito Significativo. 

Na Fase de Desactivação o desmantelamento desta infraestrutura envolverá a remoção da linha 
e dos apoios. Associado a estas operações estará a circulação de veículos, máquinas e gruas. Os 
impactes serão semelhantes à fase de construção. A remoção de um factor intrusivo na 
paisagem, após estas operações, considera-se como um impacte positivo, certo, directo, local, 
permanente, reversível, de magnitude média e significativo a muito significativo. 

No que se refere aos Impactes Cumulativos, para além dos impactes identificados na análise 
anterior, considera-se como sendo geradores de impactes para efeitos de análise cumulativa, a 
presença na área de outros projectos relevantes, de igual tipologia ou diferente, que 
contribuam para a perda de qualidade cénica da Paisagem. Foram assim, identificados na área 
de estudo e representados em cartografia, constante no Aditamento, as infraestruturas 
lineares, correspondentes às linhas eléctricas aéreas existentes, pertencentes à Rede Nacional 
de Transporte (RNT). Constata-se que dentro da área de estudo, todo o território compreendido 
entre a Subestação de Pedralva e a margem esquerda do rio Cávado, se apresenta fortemente 
perturbado, decorrente da presença física de um número significativo de linhas eléctricas 
aéreas e dos respectivos apoios. As mesmas representam um impacte visual muito negativo 
sobre a Paisagem, decorrente da intrusão visual que as mesmas assumem ao interferir com o 
campo e horizonte visual. A sua presença impede a percepção da Paisagem, pois os inúmeros 
apoios e as linhas provocam o seccionamento de todo o espaço visual. 

As linhas existentes têm as seguintes designações: 1075-LCD.VI1 (150kV); 1095-LRA.OR (150kV); 
1116-LMDR.PVD1 (150kV); 1118-LCD.PDV2 (150kV); 1117-LCD.PDV1 (150kV); 1134-LMDR.PDV2 
(150kV); 1119-LOR.PDV1 (150kV); 1141-LOR.PDV2 (150kV); 1144-LCD.PDV3 (150kV); 1145-
LPDV.VI2 (150kV); 1146-LFRD.PDV (150kV); 1149-LOR.PDV3 (150kV); 1623-RVN.RA-PDV 
(150kV); 4019-LAL.RA2; 4053-LAL.PDV; 4054-LPDV.RA e duas linhas de 132kV e uma de 60kV.  

Na área de estudo regista-se ainda, a presença de projectos de outra tipologia que 
representam, pela sua maior artificialidade, um impacte igualmente negativo. Destes destacam-
se as pedreiras, as áreas empresariais/espaços industriais ou de armazenagem e a própria 
subestação. Na extensão de território, onde se concentram as linhas acima enunciadas, 
ocorrem 2 pedreiras - Pedreira N.º 5891 - Castro N.º 1 (Granito) e Pedreira N.º 5722 - Bouça do 
Castro (granito) - e uma Área de exploração complementar (Granito industrial). A Norte do rio 
Homem e na envolvente do troço de linha compreendido entre os apoios 37 e o 50, regista-se a 
presença de 7 áreas empresariais/espaços industriais ou de armazenagem e uma pedreira. Mais 
a Norte, a NE do troço compreendido entre os apoios 79-80-81, localiza-se o Polo Industrial da 
Queijada. 



                                                                                                         Parecer da Comissão de Avaliação 
                                                                                                                                    junho de 2015 

 

 

LINHA PEDRALVA – VILáàFRIáàB ,àáà àkVàààà 
Projeto de Execução   
Processo de AIA nº 2819 

 

44 

Consequentemente, e face ao exposto, aos impactes visuais originados pela presença das 
diversas linhas de alta tensão existentes, juntam-se os associados às componentes deste 
Projecto. Expectavelmente verificar-se-á a ocorrência de um impacte cumulativo significativo, 
decorrente do aumento do grau de artificialização da Paisagem, provocado pela implementação 
do projecto em análise juntamente com outros projectos menos relevantes já existentes e 
previstos, que no conjunto reforçarão os impactes visuais negativos.  

A implementação de mais este Projecto, irá acentuar a dominância da presença física destas 
estruturas na paisagem e, consequentemente reforçarão a intrusão visual conjunta dos mesmos 
e o seccionamento visual do território, levando a um acentuar da perda de qualidade cénica da 
Paisagem. 

Em suma, os impactes da linha em estudo, decorrem fundamentalmente da intrusão visual que 
a presença permanente da infra-estrutura introduz no território. Serão tanto mais gravosos 
quanto mais visíveis se apresentarem a linha e os apoios, constituindo-se os troços mais 
próximos de povoações e vias de circulação aqueles que induzirão um impacte mais expressivo. 
Neste contexto, importa atender às situações mais sensíveis: a proximidade a povoações e vias 
de comunicação e as áreas de Qualidade Visual Elevada.  

Relativamente às povoações, os impactes visuais associados às linhas em análise são negativos 
e fazem-se sentir muito particularmente nas povoações mais próximas. Face à elevada 
fragmentação dos aglomerados e dispersão de edificado cerca de metade dos apoios, 
precisamente 48 apresentam-se em situação de conflito devido à proximidade com as 
habitações permanentes.  

No que se refere às áreas que apresentam valor cénico relevante, ou seja Elevado, destacam-se 
nesta paisagem de características marcadamente rurais, fundamentalmente os campos 
agrícolas compartimentados por sebes vivas, associados às várzeas dos rios Cávado, Homem, 
Neiva e das ribeiras do Tojal, Rojão e Milhãos e o ribeiro do Neivoinho e às respectivas galerias 
ripícolas. As galerias ripícolas são dominadas pelo amieiro mas incluem também o freixo e a 
borrazeira-preta. Aos campos agrícolas estão ainda e muitas vezes associadas áreas de vinha 
com alguma dimensão, cuja presença constitui um valor visual de grande relevância. As parcelas 
são normalmente bem delimitadas com sebes vivas, por vezes com vinha de enforcado. São 
áreas que não só são afectadas fisicamente, dada a implantação dos apoios ter lugar no interior 
dos campos/várzeas agrícolas, como também o são na sua integridade visual, contribuindo para 
a sua desvalorização cénica face à intrusão visual que o Projecto impõe de forma permanente. 
Todos os cursos de água são sobrepassados, com potencial afectação da galeria ripícola do rio 
Neiva (Apoios 72-73) e no caso da ribeira do Tojal, verifica-se que o Projecto a cruza 3 vezes e se 
desenvolve de forma paralela à mesma. 

Esta é uma paisagem com fortes características marcadamente rurais, onde se encontram áreas 
extensas, com Qualidade Visual Elevada. Estas, são não só, resultado da morfologia/forma do 
relevo, como do valor visual associado ao coberto vegetal e uso do solo e do seu padrão, como 
devido à presença de inúmeras ocorrências com elevado interesse patrimonial. Todas estas 
ocorrências, naturais e culturais reflectem-se de forma muito significativa sobre a qualidade 
visual da paisagem. Nestes termos, destaca-se por exemplo a serra da Nó. 
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Outras marcas culturais, devem também ser referidas, como as quintas, pelo património 
paisagístico como a Quinta da Bouça – Solar e jardim-, Quinta do Bárrio, Capela da Senhora da 
Saúde e Quinta da Igreja em Santa Lucrécia de Algeriz. 

 

5.7. PATRIMÓNIO CULTURAL 

Para a caracterização da situação de referência definiu-se a área de projeto que corresponde ao 
corredor selecionado para a implantação da Linha Elétrica Aérea, que consiste numa faixa de 
terreno com cerca de 100 m de largura e aproximadamente 37,5 km de extensão; a área de 
afetação direta, que corresponde à zona de implantação dos estaleiros, dos acessos viários (a 
fazer ou a beneficiar) e dos apoios à rede elétrica, mais concretamente um círculo com 20 m de 
diâmetro, ou no caso de existir desmatação do terreno, consiste num corredor com 20 m de 
largura centrado ao eixo da linha; a área de afetação indireta consiste num corredor entre 20 m 
a 50 m de largura, centrado ao eixo da linha e a área de afetação nula, que corresponde às 
restantes faixas de terreno (entre 25 e os 50 m de distância ao eixo da linha). 

Procedeu-se numa primeira fase à pesquisa bibliográfica e documental e à análise toponímica e 
posteriormente, realizou-se o trabalho de campo através da prospeção arqueológica da área do 
projeto e relocalização das ocorrências patrimoniais inéditas e das já identificadas 
documentalmente. 

Segundo o EIA, durante a prospeção nas florestas (eucaliptais e pinhais) registou-se sobretudo 
má visibilidade do terreno nas áreas de eucaliptais e pinhais, sendo que nas zonas agrícolas a 
visibilidade foi muito condicionada pelas parcelas vedadas ao acesso público e pelos setores 
com solo urbano (registo concentrado junto às povoações). 

É apresentado um enquadramento dos concelhos abrangidos pelo projeto que realça a sua 
riqueza patrimonial, com indícios de ocupação humana desde a Pré-História, materializada nas 
diversas estruturas fune iasà efe e iadas,à o he idasà o oà a oas ,à ueà o stitue à
núcleos megalíticos, para os quais se atribui genericamente uma cronologia do Neolítico e/ou 
Calcolítico. Na área atravessada pela linha destaca-se a denominada Área de Sensibilidade 
Arqueológica de Bustelo (nº10), local da necrópole megalítica do Maciço do Borrelho, que 
ultrapassa os limites da ocorrência nº 19, englobando o núcleo Moinho Velho (ocorrências nº 
13, 348, 349, e 350) e os elementos isolados do Chão do Couce (nº 33) e Alto da Maronda. Esta 
necrópole integra túmulos isolados na paisagem ou agrupados. 

Associados ao conjunto megalítico estão alguns locais com gravuras rupestres para os quais não 
existem dados cronológicos mas que poderão ser contemporâneos da construção e utilização 
da necrópole. 

Regista-se também a presença de povoados fortificados, integráveis na Idade do Ferro e no 
período da romanização. 
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Em resultado do trabalho efetuado foram identificadas na área de estudo 17 ocorrências 
patrimoniais que correspondem a nível arqueológico a 3 antigos caminhos que podem 
remontar ao período romano (n.º 4, n.º 11 e n.º14); 1 mamoa (n.º 1); 1 mancha de materiais à 
superfície (n.º 2); 4 povoados fortificados (n.º 5, n.º 8; n.º 12 e n.º 15); 2 locais com arte 
rupestre (n.º 3 e n.º 16); 1 zona de proteção associada à necrópole megalítica do Bustelo (n.º 
10). 

Neste conjunto destaca-se a Torre do Castro (n.º 8), por se encontrar em Vias de Classificação 
como Imóvel de Interesse Público (Despacho de abertura de 4-09-2008 da Subdiretora do ex-
IGESPAR, I.P; Proposta de 13-07-2009 da DRCNorte). 

Os 4 povoados fortificados (Eiras Velhas, n.º 5, Torre do Castro, n.º 8; Penedos de Portela 1, n.º 
12 e Roda do Catro, n.º 15/) têm áreas de proteção muito grandes, que ultrapassam 
largamente a área conhecida da dispersão de vestígios arqueológicos. Segundo o EIA, fizeram-
se todos os esforços técnicos para evitar o cruzamento da linha com as respetivas zonas de 
proteção, mas apenas se conseguiu comprovar que a interseção é sempre numa zona marginal, 
sem qualquer evidência de contextos arqueológicos. 

Ao nível do património arquitetónico destaca-se a Quinta da Bouça (nº6) e a Capela da Senhora 
da Saúde (nº7). 

Relativamente ao património etnográfico registaram-se apenas 2 edifícios o moinho de água da 
Pedreira (n.º 9) e o moinho da Ribeira de Silvares 1 (n.º 573), de cronologia contemporânea e 
que se encontram em ruínas. 

Durante o trabalho de campo não foram relocalizadas as seguintes ocorrências: mamoa dos 
Penedos da Portela 3 (n.º 13), os vestígios materiais do sítio nº 2 e o local com arte rupestre de 
Eiras – Cancela (n.º 3). 

Foram registadas 3 vias que apresentam estados de conservação bem diferenciados e podem 
ter funções/cronologia claramente distintas. O caminho de Esperigo (n.º 11) deve corresponder 
a um antigo caminho rural, que ainda conserva alguns troços de empedrado, embora no 
segmento cruzado pela linha elétrica não haja qualquer estrutura. O segmento de via da Portela 
das Cabras (n.º 14), que poderá hipoteticamente recuar ao período romano, corresponde 
atualmente a uma estrada asfaltada, não havendo qualquer vestígio do antigo caminho. A única 
via que ainda poderá preservar antigos troços romanos é a ocorrência n.º 4 (São Simão – Via 
XVII/CNS 30313), mas no troço cruzado pela linha elétrica não são visíveis troços de calçada 
conservados. 

Em resumo, a área atravessada pela linha elétrica tem grande potencial arqueológico e 
caracteriza-se por uma ocupação que se prolongou no tempo, materializada em vários 
conjuntos megalíticos e povoados fortificados, da Idade do Ferro e que foram romanizados, 
como é o caso de Eiras Velhas e Torre de Castro, que evidenciam a intensificação da ocupação 
humana da área. 

No que se refere à Avaliação de Impactes a fase de construção é a mais lesiva para este fator 
ambiental uma vez que se irão desenvolver diversas ações potencialmente geradoras de 
impactes negativos. 



                                                                                                         Parecer da Comissão de Avaliação 
                                                                                                                                    junho de 2015 

 

 

LINHA PEDRALVA – VILáàFRIáàB ,àáà àkVàààà 
Projeto de Execução   
Processo de AIA nº 2819 

 

47 

As ações no subsolo como sendo a abertura e beneficiação dos acessos, a abertura dos 
caboucos e estabelecimento da faixa de proteção, bem como a instalação de estaleiros, que 
implicam a desmatação e a movimentação de terras são passíveis de gerar impactes negativos 
sobre ocorrências patrimoniais em particular as arqueológicas. Também a circulação de 
viaturas necessárias à construção dos apoios e restantes atividades poderão resultar em 
impactes diretos e negativos, caso não sejam implementadas as medidas de minimização 
preconizadas neste parecer. 

Das 17 ocorrências inventariadas na área de projeto há 1 sítio em Vias de Classificação como 
Imóvel de Interesse Público. Há igualmente 4 ocorrências inventariadas no Plano Diretor 
Municipal de Braga (n.º 4; n.º 5; n.º 6; n.º 7), há 1 ocorrência inventariada no Plano Diretor 
Municipal de Vila Verde (n.º 10) e há outra ocorrência inventariada no Plano Diretor Municipal 
de Ponte de Lima (n.º 17). Estas 6 ocorrências constituem todas condicionantes patrimoniais. 

As ocorrências distribuem-se da seguinte forma: 

 Área de impacte direto: 5 ocorrências patrimoniais (n.º 4, n.º 6, n.º 8, n.º 11 e n.º 14); 

 Área de impacte indireto: 4 ocorrência patrimonial (n.º 1, n.º 7, n.º 10 e n.º 16) 

 Área de impacte nulo: 3 ocorrências patrimoniais (n.º 5, n.º 9 e n.º 573). 

Não se preveem impactes negativos diretos nas 5 ocorrências registadas na área de impacte 
direto, porque o eixo da linha interceta apenas as zonas de proteção das ocorrências e está 
fisicamente afastada do edificado, como é caso das ocorrências n.º 6 e n.º 8 e, no caso da 
ocorrência nº 14 parece que já foi destruída. O eixo da linha área cruza 2 vias que podem ser 
conservadas in situ no decorrer da obra (n.º 4 e n.º 11), por não estarem previstas ações de 
desmatação ou escavação nestes segmentos da linha. Neste último caso, apenas a ocorrência 
n.º 4 (São Simão – Via XVII/CNS 30313) conserva vestígios da antiga estrutura nas imediações 
da zona de interceção. 

Relativamente ao povoado fortificado da Torre do Castro (nº 8) não há impactes uma vez que o 
corredor da linha interfere apenas na zona de proteção do imóvel e existe uma barreira arbórea 
entre as construções e a linha elétrica 

Quanto à Área de Sensibilidade Arqueológica de Bustelo (nº10), Zona de protecção definida 
pelo PDM do concelho de Vila Verde, cruza apenas o limite da zona de proteção e segundo o 
EIA não provoca qualquer impacte paisagístico devido à diferença de cotas existentes 

Também as quatro ocorrências patrimoniais localizadas na área de impacte indireto têm 
enquadramentos semelhantes às ocorrências registadas na área de impacte direto, uma vez 
que os apoios da linha elétrica estão todos suficientemente afastados das ocorrências 
patrimoniais para não causarem impactes negativos e  o eixo da linha interceta apenas as zonas 
de proteção das ocorrências e está fisicamente afastada das construções (ocorrências n.º 7, n.º 
10 e n.º 16). A ocorrência nº 1 não foi relocalizada. 

Quanto à Quinta da Bouça (nº6), apesar do eixo da linha não se sobrepor ao edificado, ocorrem 
impactes negativos indiretos por causa da interferência no enquadramento paisagístico. 
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Saliente-se que tendo em conta o reconhecido potencial arqueológico da área de implantação 
do projeto e as condicionantes ao trabalho de campo anteriormente referidas, não é de excluir 
durante os trabalhos de desmatação e movimentações do solo, associados à execução das 
fundações dos apoios, à abertura e beneficiação de caminhos até aos mesmos, a possível 
afetação de ocorrências que não foram relocalizadas nesta fase da avaliação durante o trabalho 
de campo, ou de outras desconhecidas até ao momento. 

Na fase de exploração os impactes das linhas decorrem da intrusão visual que a sua presença 
permanente introduz no território, sendo tanto mais gravosos quanto mais visíveis se 
apresentarem as linhas e os apoios face às ocorrências patrimoniais. 

No que se refere ao Plano de Acessos, este plano identifica as situações em que os acessos a 
abrir ou a melhorar se localizam confinantes com ocorrências patrimoniais identificadas. 
Verifica-se no entanto que se remete a minimização destas situações para o Acompanhamento 
Arqueológico e para as medidas preconizadas no EIA pelo que não houve uma avaliação 
específica dos impactes dos acessos sobre as ocorrências patrimoniais e não se preconizam 
medidas em função da planificação efetuada ao nível dos acessos. 

Por outro lado, a informação é compilada numa Tabela de Análise do Cumprimento das 
Condicionantes por Apoio (Anexo 1) com indicação das ocorrências patrimoniais afetadas e a 
distância ao acesso, mas constata-se através da análise da cartografia que existem outras 
situações que não são assinaladas. 

Enumeram-se de seguida as situações identificadas: 

 De acordo com o Desenho 1 que o acesso ao  apoio 95 a melhorar confina com também 
com a ocorrência nº 38, Barreiro, que segundo o Estudo de Grandes Condicionantes 
o espo deà aà u à o ju toà deà à a osà deà p op iedade,à ueà seà ai daà e o t a à

erguidos e e à o à estadoà deà o se vaç o ,à deà o ologiaàMode o/Co te po eo.à
Esta ocorrência não consta na Tabela de Análise do Cumprimento das Condicionantes por 
Apoio (Anexo 1) pelo que a avaliação de impactes não foi realizada. 

 Ainda no mesmo acesso a ocorrência nº 36 (Capela de S.ª da Conceição) localiza-se a 18 
m do acesso a melhorar não tendo sido identificado como situação confinante e não 
sendo avaliados os impactes. 

 No acesso a melhorar aos apoios 64 e 65 localizam-se as ocorrências nº 12 (Penedos de 
Portela 1, povoado fortificado), nº 13 (Penedos da Portela 2, mamoa) não se tendo 
avaliado os impactes. 

 No acesso ao apoio 15 localizam-se as ocorrências nº 6 (Quinta da Bouça) e nº 7 (Capela 
da Senhora da Saúde) respetivamente a 64 m e 51 m. 

Relativamente às medidas de minimização, no EIA são preconizadas um conjunto de medidas 
de carácter geral e específico com as quais, genericamente, se concorda. 
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5.8. QUALIDADE DO AR 

A caracterização do ambiente afetado pelo projeto foi orientada para a definição de um 
diagnóstico da qualidade do ar na área de implantação da Linha Pedralva – VilaàF iaàB ,àaà à
kV, tendo como principais vetores a identificação dos recetores sensíveis em termos de 
qualidade do ar, a identificação das fontes poluentes determinantes para a área de estudo e a 
caracterização da qualidade do ar da área de estudo através da análise dos parâmetros 
indicadores, nomeadamente, partículas em suspensão, dióxido de azoto, dióxido de enxofre e 
ozono.  

Por outro lado, foi efetuada ainda a identificação das emissões inventariadas para a zona em 
estudo e a análise de dados meteorológicos relevantes. 

A caracterização da qualidade do ar foi efetuada com base nos valores registados nas estações 
de monitorização de qualidade do ar de Horto (aglomeração de Braga) e Senhora do Minho 
(zona Norte Litoral), por serem as mais próximas do território atravessado pela LMAT em 
estudo e localizarem-se em territórios com características semelhantes. 

Como recetores na área envolvente ao traçado em estudo foi possível identificar alguns 
aglomerados urbanos, destacando-se: 

 Periferia de Relógio e Garrida (junto aos apoios 14 e 15); 

 Bárrio e Montinho (junto ao apoio 16); 

 Nogueira e Quinta da Ermida (junto aos apoios 18 e 19); 

 Carrazedo e Feira Velha (junto ao apoio 27); 

 Vila Nova, Outeiro e Travasse-las (junto aos apoios 31 a 33); 

 Pedreira (junto ao apoio 36); 

 S. Isidro (junto ao apoio 39); 

 Agre-lo (junto aos apoios 42 e 42A); 

 Paços (junto ao apoio 46); 

 Cruz e Boucinha (entre os apoios 52 e 53); 

 Quintas, Penedos da Portela e Portela de Cima (junto aos apoios 66 e 67); 

 Portela das Cabras (junto ao apoio 67); 

 Corvos e Monte Furado (entre os apoios 72 e 73); 

 Moureja (junto ao vão entre os apoios 85 e 86); 

 Fervenças (junto ao apoio 96). 

Em matéria de fontes poluentes, a área abrangida pelo projeto em estudo é muito parca, sendo 
de referir que existe um reduzido número de indústrias consideradas poluentes na área 
diretamente atravessada pelo projeto, embora os concelhos abrangidos, nomeadamente Braga 
seja um concelho com um grau de industrialização considerável. 

Ao nível local, na envolvente próxima do traçado, o tráfego rodoviário é a principal fonte de 
poluição atmosférica, responsável pela emissão de poluentes, sendo de referir as seguintes, 
como as principais vias rodoviárias na área de estudo: EE.NN 101, 201, 204, 308 e a A3. 

Refere-se igualmente a presença de algumas pedreiras, na envolvente do traçado. 
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Em termos de impactes, durante a fase de construção, prevê-se a ocorrência de impactes 
negativos na qualidade do ar local gerados pelas emissões produzidas por diversas atividades, 
todas responsáveis pela emissão de partículas, tais como: 

 Movimentação de terras para beneficiação dos acessos existentes ou para a construção 
de novos acessos; 

 Circulação e operação de veículos, máquinas e equipamentos afetos à obra, no local de 
trabalho e nas vias de acesso, em especial nas zonas em que ocorra desmatação; 

 Escavação para abertura dos caboucos e depósito temporário de terras, embora 
localizado e reduzido ao curto espaço de tempo entre a abertura e recobrimento das 
fundações dos apoios. 

Nas operações de beneficiação/construção dos acessos à obra, a emissão de partículas deve-se 
à exposição de superfícies de solo à ação do vento, as quais, devido à mobilização do mesmo, à 
fraca coesão entre as suas partículas e 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 e a temperatura do ar é mais elevada, e 
consequentemente, o solo se encontra mais seco e menos coeso.  

Este impacte embora negativo, será de reduzida magnitude, temporário, localizado, 
minimizável e não significativo. 

Refere-se ainda as emissões de partículas resultantes da operação e circulação de veículos e 
máquinas nas áreas de construção e vias de acesso, em particular, em vias não pavimentadas. 
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 (No), hidrocarbonetos e fumos negros. Face à natureza do projeto, a circulação 
de veículos é reduzida e cinge-se à acessibilidade de pessoas e elementos estruturais da linha 
aos locais de obra e ações de desmatação, pelo que se considera que estas ações não sejam 
suscetíveis de afetarem a qualidade do ar, considerando-se o impacte negativo, de reduzida 
magnitude, temporário e não significativo. 

Em síntese, os impactes induzidos nesta fase, embora negativos, consideram-se de reduzida 
magnitude, temporários e localizados, sendo na sua maioria passíveis de minimização mediante 
a adoção das medidas propostas no EIA, pelo que se consideram como não significativos. 

Na fase de exploração não se prevê a ocorrência de impactes negativos, podendo no entanto 
registar-se a ocorrência de episódios de aumento pontual da produção de ozono devido ao 
desig adoà efeitoà o oa ,ào igi adoàpelaàalte aç oàdasà o diçõesàelet o ag ti asà atu ais. 
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O ozono é uma forma muito instável de oxigénio que é gerado continuamente na atmosfera em 
resultado da radiação eletromagnética. Tratando-se de um gás instável que rapidamente se 
transforma em oxigénio e tendo em consideração que a produção de ozono pelas linhas de alta 
tensão é mínima, não se prevê uma alteração da qualidade do ar, quer local, quer regional, pelo 
que não se considera a existência de qualquer impacte. 

Durante a fase de desativação os impactes serão similares aos gerados durante a fase de 
construção, dado que as ações geradoras de impactes serão semelhantes. Verificar-se-ão 
emissões de poeiras nas operações de desmonte dos apoios, manifestando-se num impacte 
muito localizado, cingindo-se ao local do desmonte, de reduzido significado, temporário e 
reversível. 

Relativamente aos impactes cumulativos, tendo em conta a reduzida magnitude dos impactes 
do projeto em estudo na qualidade do ar não se considera que este introduza qualquer impacte 
cumulativo face a outras atividades da região. 

De modo a diminuir as emissões previstas durante as fases de construção e desativação o EIA 
apresenta medidas com as quais genericamente se concorda. 

 

5.9. RECURSOS HÍDRICOS 

De acordo com a informação disponibilizada verificou-se que o projeto contempla a construção 
de apoios a uma distância de cerca de 20 metros de leitos de linhas de água, identificados em 
cartografia militar, distância inferior à indicada no EIA, mas parece respeitar o afastamento 
mínimo de 10 metros relativamente a leitos de cursos de água não navegáveis nem flutuáveis 
(vd. Anexo A1 do EIA). 

Os cursos de água atravessados pela Linha Pedralva – VilaàF iaàB ,ài lue àoà ioàC vado,àoà ioà
Homem, o rio Neiva, entre outros. Quanto aos atravessamentos aéreos de cursos de água, o 
estudo refere que o projeto em causa tem em conta o disposto no Decreto Regulamentar nº 
1/92, de 18 de fevereiro (RSLEAT), que aprova o regulamento de segurança de linhas elétricas 
de alta tensão. 

Em termos de reservas de água superficial, o estudo refere que o projeto não interfere com 
albufeiras. A albufeira mais próxima do traçado da linha é a correspondente à barragem de 
Ruães, localizada no rio Cávado, a cerca de 10 km a jusante do atravessamento da linha. 

O EIA identificou e avaliou os impactes para as diferentes fases do projeto, construção, 
exploração e desativação, e preconiza medidas de minimização.  

Tendo em conta as características do projeto e da área afetada, não são de prever impactes 
significativos ao nível deste fator ambiental. As principais atividades geradoras de impactes 
negativos decorrem na fase de construção e dizem respeito à instalação dos apoios, à 
instalação e funcionamento do estaleiro/parques de materiais, trabalhos de terraplanagem, 
incluindo desmatação, escavações para fundação dos apoios e abertura dos novos acessos e a 
ocupação temporária ou definitiva de leitos de cheia. O estudo identifica como principais 



                                                                                                         Parecer da Comissão de Avaliação 
                                                                                                                                    junho de 2015 

 

 

LINHA PEDRALVA – VILáàFRIáàB ,àáà àkVàààà 
Projeto de Execução   
Processo de AIA nº 2819 

 

52 

impactes da implantação da LMAT o aumento da erosão do solo, a alteração das condições de 
permeabilidade do solo e a eventual obstrução temporária do escoamento do terreno. 

O estudo refere que todos os atravessamentos de linhas de água pela LMAT verificam-se pelo 
v oàdaàLMáT,à sem que nenhum dos apoios interfira com a linha de água e respetivas margens 
pertencentes ao Domínio Hídrico, pelo que não se referem impactes a este nível .à Éà ai daà
referido que as localizações mais próximas de linhas de água ocorrem nos apoios 50 e 99, que 
se localiza a cerca de 40 m de uma cabeceira de linha de água.  

O EIA refere que compete ao adjudicatário da construção a apresentação da localização e 
projeto de estaleiro em que estabelece todas as disposições relativas à implementação das 
instalações de apoio à execução dos trabalhos, dos equipamentos de apoio e das 
infraestruturas provisórias (água, esgotos, eletricidade, telefones). Também é referido que a 
instalação de estaleiros (localização e projeto) carece de autorização da REN, S.A., devendo 
respeitar determinadas condições/requisitos, nomeadamente em termos de recursos hídricos: 

 Locais afastados pelo menos 50 m relativamente a linhas de água permanentes; 

 Áreas não classificadas como Domínio Hídrico; 

 Locais que interfiram com os usos da água mais sensíveis, nomeadamente captações de 
água para consumo humano. 

O EIA considera como princípios orientadores na definição dos acessos a necessidade de 
privilegiar o uso de caminhos já existentes e, excecionalmente, a abertura de novos acessos, 
bem como a necessidade de reduzir ao mínimo as movimentações de terras e interferência com 
linhas de água.  

Como medida de minimização o EIA prevê implementar, nos caminhos (a melhorar ou a 
construir) que atravessem linhas de água, passagens hidráulicas (PH) de secção adequada .àNoà
entanto, o dimensionamento das PH deverá ter em linha de conta o escoamento dos caudais 
em períodos de cheia, de maneira a não colocar em causa a integridade e estabilidade do 
terreno envolvente à linha de água. 

Assim, dada a reduzida significância dos impactes ambientais previstos a nível dos recursos 
hídricos, considera-se que os mesmos poderão ser minimizáveis, desde que implementadas as 
medidas de minimização preconizadas, com as quais genericamente se concorda.. 

Todas as ações ou usos associados à construção da LMAT em apreço com interferências diretas 
no domínio hídrico, nomeadamente abertura de acessos, instalação e operação de estaleiros e 
construção dos apoios, estão sujeitas a um TURH, cujo licenciamento determinará os termos 
em que as mesmas poderão ser admitidas. 
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6. SÍNTESE DOS PARECERES RECEBIDOS DAS ENTIDADES EXTERNAS CONSULTADAS 

De acordo com o previsto no ponto 10, do artº 14º do RJAIA solicitou-se parecer à Entidade 
Regional da Reserva Agrícola Nacional do Norte (ERRAN) e ao Instituto da Conservação da 
Natureza e das Florestas (ICNF). Os pareceres recebidos constam do Anexo 3 do presente 
documento, indicando-se, a seguir, os aspetos relevantes identificados por cada entidade. 

A ERRAN refere que está prevista  a ocupação de 1,1 ha, na fase de obra, e de 0,336 ha na fase 
de exploração. Esta entidade refere, ainda, que a linha atravessa o Aproveitamento 
Hidroagrícola de Sabariz-Cabanelas (onde se localiza 1 apoio) e diversos regadios tradicionais, 
não se prevendo destruição de olival. Os impactes serão negativos, temporários (na fase de 
obra) e permanentes (na fase de exploração nas zonas de implantação dos apoios), 
potencialmente significativos, dado ocorrer a afetação de áreas que apresentam 
condicionantes legais, mas localizados e de baixa magnitude, face à reduzida área que será 
efetivamente destruída. Contudo, no decurso da obra, com a adoção de medidas e cuidados 
específicos na fase de exploração, a implantação dos apoios poderá ser minimizada. 

A ERRAN refere, ainda, que a utilização não agrícola de solos classificados como RAN é passível 
de ser autorizada, porque está em causa uma infraestrutura pública de transporte e 
distribuição de energia elétrica, devendo ser solicitada à ERRAN a alteração do uso do solo. 

O ICNF em termos de síntese comparativa dos Corredores estudados refere que: 

• Em matéria de valores naturais classificados: Em nenhum dos troços com alternativas 
foi selecionada a opção com menor impacte, sendo que no troço 2 foi mesmo 
p efe idaàaà pio àopç oàe ológi a ,à o fo eà efe idoà oàVolu eà àdoàEIáà p. ; 

• Em matéria de floresta: Em nenhum dos troços com alternativas foi selecionada a 
opção com menor impacte. 

No que respeita ao corredor selecionado e ao traçado em avaliação, refere que em matéria de 
valores naturais classificados: 

a. Áreas Classificadas: O Projeto não abrange nenhuma Área Sensível, distando no seu ponto 
mais próximo 8 km do Sítio de Importância Comunitária (SIC) Peneda-Gerês, 4 km do Sítio de 
Importância Comunitária Rio Lima e 15 km da Zona de Proteção Especial (ZPE) Serra do Gerês 
(valores aproximados). Neste capítulo, chama-se atenção que a legislação referida a respeito 
das Áreas Protegidas, citada em várias partes do EIA, encontra-se revogada desde 2008; 

b. O Projeto situa-se a cerca de 15 km a poente da Important Bird Area (IBA) Serras da Peneda 
e Gerês (maioritariamente coincidente com a ZPE citada atrás), notando que o estatuto de IBA 
é um dos critérios para classificação da sensibilidade do território à instalação das linhas 
elétricas aéreas (ICNB, 2010); 

c. Habitats naturais: Na área de estudo foi confirmada a presença de três habitats naturais, 
designadamente, 91E0*pt1 – Amiais ripícolas, 9230pt1 – Carvalhais de Quercus robur e 
9260pt1 – Castinçais abandonados, tendo sido ainda identificadas formações vegetais – 
Prados herbáceos-vivazes, Tojal-giestal, Urzal-tojal de bioclima temperado e de bioclima-
mediterrânico - que, no caso dos dois últimos, derivado ao seu estado de conservação atual 



                                                                                                         Parecer da Comissão de Avaliação 
                                                                                                                                    junho de 2015 

 

 

LINHA PEDRALVA – VILáàFRIáàB ,àáà àkVàààà 
Projeto de Execução   
Processo de AIA nº 2819 

 

54 

ou evolução previsível, não foram classificados como habitat 4030. Nenhum dos apoios se 
implanta em manchas dos habitats naturais referidos, embora o local proposto do apoio 14 
seja contíguo a uma mancha do habitat 9230pt1. A faixa de proteção associada ao traçado 
proposto para o Projeto abrange manchas com os seguintes quantitativos: 

• E *pt :à à ; 

• pt :à à ; 

Entre as manchas em causa merecem especial destaque pela função ecológica, as manchas de 
91E0*pt1 associadas aos rios Neiva, Homem e Cávado, para as quais está expressamente 
indicada a necessidade de cortar ou decotar árvores, no caso do Neiva e Cávado. 

d. Flora: Foi feita apenas uma inventariação apenas dirigida para as espécies com proteção 
legal no âmbito do Decreto-Lei n.º 140/99, na sua redação atual, com base na informação 
fornecida pelo ex-ICNBàeàdispo ívelà oà Flo a-O ,àse doàide tifi adasà àesp iesà ueàpode à
ocorrer potencialmente: Arnica montana subsp. atlantica, Ruscus aculeatus, Scrophularia 
sublyrata (Anexo V) e Veronica micrantha (Anexo II e IV). Apesar do Projeto ter sido 
apresentado na fase de projeto de execução, não terá sido realizada uma prospeção dos locais 
propostos para a implantação dos apoios (que envolve na fase de construção a afetação de 
uma área com cerca de 400 m2), nem dos traçados dos novos acessos, no sentido de 
identificar eventuais núcleos populacionais de espécies com proteção legal e das espécies 
RELAPE (Raras, Endémicas, Localizadas, Ameaçadas e em Perigo de Extinção), embora estas 
últimas – as RELAPE - não estejam salientadas no Guia divulgado pela APA sobre avaliação de 
impacte ambiental das linhas de muita alta tensão e subestações (APAI, 2008); 

e.Fauna: 

• Avifauna: Foram inventariadas 62 espécies que podem ocorrer potencialmente, das quais 
6 estão protegidas legalmente. Tendo em conta o Projeto e os grupos de espécies 
particularmente sensíveis às Linhas elétricas aéreas na fase de exploração, destaca-se a 
ocorrência das espécies (Equipa Atlas, 2008), durante a época de reprodução, com estatuto 
de ameaça elevado (Cabral et al., 2005), com risco intermédio de colisão com linhas 
elétricas (ICNB, 2010), seguidamente listadas, acompanhadas da indicação do respetivo 
habitat preferencial: 

 Açor (Accipiter gentilis) - Vulnerável, Floresta; 

 Bútio-vespeiro (Pernis apivorus) – Vulnerável, Mosaico agro-florestal; 

 Cuco (Cuculus canorus) – Vulnerável, Mosaico agro-florestal (Zonas ripícolas); 

 Ógea (Falco subbuteo) – Vulnerável, Mosaico agro-florestal; 

 Noitibó-cinzento (Caprimulgus europaeus) – Vulnerável, Mosaico agro-florestal ou 
Matos; 

 Tartaranhão-caçador (Circus pygargus) – Em perigo, Matos. 
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E o aàoàt açadoàp opostoàpa aàoàP ojetoà oàa a jaà e hu aà eaà MuitoàC íti a àouà
C íti a à ua toà àse si ilidadeàpa aàavesàdeàa o doà o àaà a tog afia associada ao Manual 
j à itadoà ICNB,à ,à à o side adaà ã eaàC íti a àaà eaàdeàdist i uiç oàdu a teàaà po aà
de reprodução das espécies com estatuto de ameaça elevado (CR, EN, VU) e com 
acentuado risco de colisão (intermédio e elevado), baseado no Novo Atlas das Aves 
Nidificantes, nas situações em que não se conhece com detalhe as localizações das áreas 
p io it ias.à “ oà igual e teà atego izadosà o oà ã eaàC íti a à ICNB,à ,àosà valesàdosà
grandes rios como corredores preferenciais de dispersão, de que é exemplo o rio Cávado, 
também demarcado como corredor ecológico no PROF do Baixo Minho e, igualmente, os 
rios Homem e Neiva; 

• Quirópteros: Foram inventariadas 13 espécies, todas protegidas legalmente, possuindo 
estatuto de ameaça elevado o morcego-de-ferradura-grande (Rhinolophus 
ferrumequinum) e o morcego-de-ferradura-pequeno (Rhinolophus hipposiderus). De 
acordo com o EIA, citando o Atlas dos Morcegos de Portugal Continental (Rainho et al., 
2013), existem três abrigos no território envolvente da área de estudo. De acordo com a 
informação vetorial disponível, existe mais um abrigo para além dos indicados (a cerca 
de 1000m do traçado proposto). Também conforme expresso no EIA, com base em 
dados fornecidos pelo ICNF, em dois dos abrigos o número de animais recenseado é 
inferior à dezena e inclui apenas uma espécie: morcego-de-ferradura-grande 
(Rhinolophus ferrumequinum) ou morcego-de-ferradura-pequeno (Rhinolophus 
hipposiderus). No terceiro abrigo, situado a mais de 10 km do traçado, foram 
recenseados 16 morcegos-de-ferradura-pequenos. No abrigo não referenciado no EIA, 
foram detetados 7 indivíduos (Luísa Rodrigues, com. pessoal) de Plecotus austriacus. Por 
conseguinte, os abrigos de morcegos identificados a menos de 5km não são de 
importância nacional (ICNF, 2013) e estão a uma distância superior a 500 m, de acordo 
com os critérios do Manual para análise de projetos de linhas aéreas (ICNB, 2010); 

• Mamíferos (excluindo quirópteros): Foram inventariadas 16 espécies que podem ocorrer 
potencialmente, das quais 2 estão protegidas legalmente – lontra (Lutra lutra) e lobo 
(Canis lupus) – sendo que esta última possui estatuto de ameaça elevado. A implantação 
da Linha é marginal ou exterior à área de distribuição do lobo, de acordo com o Censo 
Nacional 2002/2003. Próximo do Troço 4, na Serra da Nó (Concelho de Ponte de Lima), 
verificam-se ataques ao gado declarados ao ICNF e atribuídos ao lobo nos dois últimos 
anos (2013 e 2014) (ver figura na página seguinte), embora em número diminuto (1 por 
cada ano), facto que atesta a ocorrência da espécie, ainda que se julgue, no presente, de 
forma ocasional. Também poderá ocorrer no Troço 3, nas cumeadas na continuidade da 
serra Amarela, por ser uma zona com menor densidade populacional e com 
habitat/disponibilidade de alimento em tudo idênticas à área contígua. 
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Figura (s/escala): Lobo - Localização dos ataques ao gado registados em 2013 e 2014 (círculos a 
la a ja ,à eaàdeàdist i uiç oà aàve de àeà uffe s àes ue ti osàdosà e t osàvitaisàdasàal ateiasà aisà
próximas Vila Verde, Amarela e Arga (Pimenta et. al., 2005) e Cruz Vermelha (Nakamura, M. e 
Álvares, F., 2010) 

• Anfíbios: Existem 8 espécies com ocorrência potencial, das quais 4 tem proteção legal no 
âmbito do Decreto-Lei n.º 140/99 – tritão-marmorado (Triturus marmoratus), sapo-
parteiro comum (Alytes obstetricans), rã-ibérica (Rana iberica) e salamandra-lusitânica 
(Chioglossa lusitanica) – e todas as restantes no âmbito da Convenção de Berna [Decreto-
Lei n.º 316/89, de 22 de setembro - elemento omisso no EIA). Entre as espécies referidas, 
apenas a salamandra-lusit i aàap ese taàestatutoàdeàa eaçaà Vul e vel .àFa eàaoàele oà
apurado, importa a não afetação de bosques caducifólios de espécies autóctones, lameiros, 
ribeiros e charcos permanentes ou sazonais; 

• Répteis: Assinalam-se 10 espécies com ocorrência potencial, das quais 2 tem proteção 
legal no âmbito do Decreto-Lei n.º 140/99 – lagarto-de-água (Lacerta schreiberi) e 
Lagartixa-ibérica (Podarcis hispanica) - e todas as restantes no âmbito da Convenção de 
Berna (Decreto-Lei n.º 316/89, de 22 de setembro - elemento omisso no EIA), sendo que 
nenhuma das espécies possui estatuto de ameaça elevado. Face ao elenco, importa a não 
afetação de bosques caducifólios de espécies autóctones, lameiros, sebes e muros de 
pedra que delimitam terrenos e a minimização da afetação das áreas de matos com 
afloramentos rochosos; 

f. Geossítios (PROGEO, disponível no site http://geossitios.progeo.pt/, consultado em 29 de 
maio): Não existe registo de geossítios na área afetada pelo Projeto (elemento omisso no EIA). 
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Em matéria de floresta 

a. Regime Florestal: O Projeto abrange mancha do Perímetro Florestal de Entre Lima e Neiva 
numa área de 25,17 hectares (faixa de proteção da Linha), incluindo 14 apoios (82 a 95), que 
apresenta, em particular na Unidade de Baldios de Rebordões Souto, um ordenamento 
qualificado concretizado num mosaico de manchas de diversas espécies, que assegura 
funções produtivas relevantes, valorização cénica e suporte para outras atividades; 

b. Arvoredo de Interesse Público: O Projeto não implica com nenhum exemplar ou conjunto 
classificado neste âmbito; 

c. Sobreiros: O EIA refere que é comum a ocorrência de sobreiros nos bosques de carvalho-
alvarinho e nas áreas ardidas, pelo que poderão existir alguns espécimes na faixa de proteção 
da Linha. Uma vez mais, constata-se que, apesar do Projeto ter sido apresentado na fase de 
projeto de execução, não foi realizada uma prospeção dos locais propostos para a 
implantação dos apoios, nem dos traçados dos novos acessos, no sentido de detetar a 
ocorrência de sobreiros; 

d. Azevinhos espontâneos: O EIA refere que não foram observados quaisquer exemplares na 
área de estudo durante o trabalho de campo. Idem ao já referido para os sobreiros; 

e. Defesa da Floresta Contra Incêndios: 

• Risco espacial de incêndio: Os apoios da Linha estão excetuados desta condicionante, de 
acordo com instrução interna; 

• Rede primária de faixa de gestão de combustível (RDFGC): A Linha margina ou interseta 
a RDFGC entre os apoios 90 e 92, estando o apoio 91 inserido na mesma. Considera-se o 
Projeto passível de ser viabilizado porque pode concorrer para a implementação da RPFGC; 

• Redes secundárias de faixas de gestão de combustível: Nos espaços florestais 
previamente definidos nos planos municipais de defesa da floresta contra incêndios é 
obrigatório que a entidade responsável pela Linha providencie a gestão do combustível 
numa faixa correspondente à projeção vertical dos cabos condutores exteriores acrescidos 
de uma faixa de largura não inferior a 10 m para cada um dos lados, conforme previsto no 
Decreto-Lei nº 124/2006, na sua redação atual; 

f. Áreas percorridas por incêndios nos últimos 10 anos: Existem 32 apoios que incidem sobre 
este tipo de situação (nºs 1, 2, 7, 8A, 9, 10, 11, 12, 13, 38, 53 a 63, 70, 74, 75, 81 e 90 a 96). Em 
conformidade com o Decreto-Lei n.º 327/90, de 22 de outubro, na redação dada pelo 
Decreto-Lei n.º 55/2007, de 12 de março, no caso de à data dos incêndios existirem naqueles 
locais povoamentos florestais (elemento omisso no EIA), é proibida a realização de obras de 
construção de quaisquer edificações durante 10 anos (n.º 1 do art.º 1.º). Contudo, a proibição 
pode ser levantada, quando se trata de uma ação de interesse público ou de um 
empreendimento com relevante interesse geral, reconhecido por despacho conjunto dos 
membros do governo responsáveis pelas áreas do ambiente e do ordenamento do território e 
da agricultura e do membro do governo competente em razão da matéria; 
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g. I st u e tosà deà Gest oà Te ito ial:à Relativa e teà aosà PROF’sà do Alto Minho e Baixo 
Minho, assinale-se que a Linha trespassa o Corredor Ecológico definido ao longo do rio 
Cávado. Na área abrangida pelo Corredor, as normas a aplicar, naquilo que o presente Projeto 
interferir com o planeamento florestal, são as consideradas para as funções de proteção e de 
conservação, nomeadamente a subfunção de proteção da rede hidrográfica, com objetivos de 
gestão e intervenções florestais ao nível da condução e restauração de povoamentos nas 
galerias ripícolas, bem como a subfunção de conservação de recursos genéticos, com 
objetivos de gestão da manutenção da diversidade genética dos povoamentos florestais e 
manutenção e fomento dos próprios corredores ecológicos. 

Em termos de impactes na fase de construção decorrentes da instalação da Linha e da 
instalação de estaleiros, abertura ou melhoramento de acessos, circulação de máquinas e 
veículos, desmatação e/ou abate de árvores na zona envolvente dos locais implantação dos 
apoios (com área de cerca de 400m2 por apoio totalizando uma área de 40 800 m2), abertura 
da faixa de Proteção (corredor de 45 m centrado no eixo da linha), abertura de caboucos, 
construção dos maciços de betão, montagem dos apoios e dos cabos, prevêem-se os seguintes 
impactes: 

• Flora/Habitats naturais/Biótopos relevantes: Deterioração ou perda de áreas ocupadas por 
habitats naturais e biótopos relevantes – impacte negativo, direto, certo, temporário, 
parcialmente reversível, magnitude reduzida, minimizável – não significativo; 

• Fauna: Alterações comportamentais de algumas espécies; Deterioração ou destruição de 
locais ou áreas de reprodução, alimentação e repouso de espécimes; Mortalidade de 
espécies de fauna por causas não naturais. 

Estes impactes resultam da presença e movimentação de pessoas e veículos e ruído associado e 
do aumento do risco de atropelamento de mamíferos, anfíbios e répteis. 

Todos os impactes referidos são negativos, diretos, prováveis, temporários, parcialmente 
reversíveis, magnitude reduzida, minimizáveis - não significativos; 

• Floresta 

 Aumento dos riscos em matéria de defesa da floresta contra incêndios, em função do 
condicionamento que a obra implicar sobre as infraestruturas existentes (ponto de 
água, rede viária e rede divisional); 

 Perturbação sobre atividades como a resinagem e o pastoreio extensivo; 

 Todos os impactes referidos são negativos, indiretos, prováveis, temporários, 
reversíveis, magnitude reduzida, minimizáveis - não significativos; 

 Corte prematuro ou decote de árvores - impacte negativo, direto, certo, permanente, 
irreversível, magnitude moderada, minimizável e compensável – moderadamente 
significativo; 

 Corte prematuro de arvoredo na mancha do Perímetro Florestal de Entre Lima e 
Neiva, em particular, Unidade de Baldios de Rebordões Souto – impacte negativo, 
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direto, certo, permanente, irreversível, magnitude elevada, minimizável e 
compensável - significativo; 

Os impactes cumulativos, na dimensão temporal, ou seja, resultantes da execução da obra 
coincidir total ou parcialmente com outros Projetos, são considerados não significativos quer 
pa aàaà Valo esà atu aisà lassifi ados ,à ue àpa aà Flo esta . 

No que se refere à Fase de exploração, da presença da Linha e das operações de manutenção 
da faixa de proteção, prevêem-se os seguintes impactes: 

• Flora/Habitats naturais 

 Manutenção da perturbação sobre habitats naturais e biótopos florestais – impacte 
negativo, direto, certo, permanente, irreversível, magnitude moderada, minimizável 
– moderadamente significativo; 

 Manutenção do Plano de Manutenção da Faixa de Proteção com promoção de 
coberto arbóreo ou arbustivo autóctone – impacte positivo, direto, provável, 
permanente, magnitude moderada – moderadamente significativo a significativo 
(dependente de confinar-se à reconversão dos povoamentos florestais de espécies de 
crescimento rápido ou estender-se a outras áreas promovendo a regeneração natural 
ou procedendo a sementeiras e plantações). 

• Fauna 

 Mortalidade da fauna por causas não naturais, derivada à colisão de aves com os 
cabos, com particular acuidade para os vales dos grandes rios e habitats preferenciais 
de espécies com estatuto de ameaça elevado – impacte negativo, direto, provável, 
permanente, irreversível, minimizável, magnitude moderada – moderadamente 
significativo; 

 Alterações comportamentais das espécies de fauna não voadora ou deterioração ou 
destruição de locais ou áreas de reprodução, alimentação e repouso de espécimes 
derivado às atividades periódicas de inspeção e, em particular, devido à perturbação 
associada à execução do Plano de Manutenção da Faixa de Proteção da Linha - 
impacte negativo, direto, provável, temporário, parcialmente reversível, minimizável, 
magnitude reduzida – não significativo; 

• Os impactes cumulativos na fase de exploração (dimensão espacial), ou seja, resultantes 
da instalação do Projeto, em matéria de Valores naturais classificados, são considerados 
moderadamente significativos, fruto da presença da mais uma infraestrutura linear, com 
acréscimo de fragmentação do território, constituindo um fator adicional de exclusão e 
de perturbação (em particular, mortalidade de avifauna), não minimizados, pelo menos, 
com a concentração da infraestrutura em corredores existentes com este tipo de 
infraestrutura.  

• Floresta 

 Fragmentação de povoamentos florestais e consequente inviabilização da exploração 
florestal, sublinhando-se, em particular, a Unidade de Baldios de Rebordões Souto 
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(em menor grau de Rebordões Santa Maria e de Cabaços, também submetidas a 
Regime Florestal), por via da proporção de área afetada e, no caso de Rebordões 
Souto, também devido à implantação longitudinal do traçado sobre a mancha, 
dissecando a mancha; 

 Redução do valor da propriedade; 

 Perda de rendimento; 

 Todos os impactes referidos são negativos, diretos, certos, permanentes, 
irreversíveis, magnitude moderada – significativos; 

 Condicionante sobre a exploração florestal decorrente da Faixa de Proteção em 1920 
he ta esàe glo adosà aà atego iaàdeà Flo estaàdeàP oduç o à aà ueàseàso a àpa teà
dos 2040 hectares de espaços florestais no concelho de Braga) – impacte negativo, 
indireto, certo, permanente, magnitude moderada – significativo; 

 Implementação pela REN, S.A., no âmbito do Plano de Manutenção da Faixa de 
P oteç o,àe à àhe ta esàe glo adosà aà atego iaàdeà Flo estaàdeàCo se vaç o ,à
de boas práticas em matéria de gestão florestal que vão ao encontro dos objetivos 
consignados nos Planos Diretores Municipais – impacte positivo, direto, provável, 
permanente, magnitude moderada – moderadamente significativo a significativo 
(dependente de confinar-se à reconversão dos povoamentos florestais de espécies de 
crescimento rápido ou estender-se a outras áreas promovendo a regeneração natural 
ou procedendo a sementeiras e plantações); 

• Os impactes cumulativos na fase de exploração (dimensão espacial), ou seja, resultantes 
da instalação do Projeto, em matéria de floresta, são considerados significativos, fruto 
da presença da mais uma infraestrutura linear, com acréscimo de área com 
condicionantes à exploração florestal, fragmentação de povoamentos ou de áreas 
desti adasà à explo aç oà flo estal,à ua doà e à Espaçosà Flo estaisà deà P oduç o à
consignados nos Planos Diretores Municipais.  

Quanto à Fase de desativação considera que os impactes sobre os valores naturais classificados 
são equivalentes aos da fase de construção, acrescendo o impacte positivo do término dos 
negativos permanentes relacionados com a exploração da linha (mortalidade da fauna derivada 
à colisão de aves com os cabos). 

Ao nível da Floresta os impactes são equivalentes aos da fase de construção, no capítulo do 
aumento dos riscos em matéria de defesa da floresta contra incêndios, acrescendo o impacte 
negativo, se não for assegurada a gestão florestal adequada da Faixa de proteção da Linha 
depois de findar o respetivo Plano de Manutenção. 

Em suma, considera os impactes negativos, em geral, não significativos a moderadamente 
significativos, minimizáveis e compensáveis, desde que respeitadas as medidas adicionais 
adiante explicitadas e executado um programa de monitorização para o valor natural com 
maior suscetibilidade (avifauna), no sentido de avaliar a necessidade de adotar medidas de 
minimização adicionais, caso se verifique a ineficácia das medidas aplicadas, nomeadamente: 
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• Intensificar o regime de sinalização nos troços já com dispositivos anti-colisão ou 
alterar o tipo de dispositivos; 

• Proceder à sinalização de novos troços que se revelem pontos críticos de mortalidade 
para espécies com proteção legal, estatuto de ameaça elevado e com níveis intermédios 
e elevados sob o ponto de vista do risco de colisão; 

Em matéria de Florestas, considera os impactes negativos, em geral, moderadamente 
significativos, exceção feita para a afetação de mancha do Perímetro Florestal Entre Lima e 
Neiva onde o impacte é significativo, pelo que se pronuncia desfavoravelmente em relação ao 
traçado proposto para o troço 4, referindo que o traçado menos desfavorável seria a alternativa 
6, considerada no âmbito do Estudo das Grandes Condicionantes. 

O ICNF propõe algumas medidas de minimização, para a fase prévia à execução da obra, para a 
fase de execução da obra e para a fase de exploração. 

Face aos impactes sobre a avifauna (subvalorizados no EIA) e à medida de minimização 
relacionada com a sinalização da linha (não prevista no EIA), considera que deve ser previsto 
um Programa de Monitorização para a avifauna, de acordo com o referido no seu parecer. 

 

7. CONSULTA PÚBLICA 

Em cumprimento do disposto no artigo 15º, nº 1 do Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de 
outubro, procedeu-se à Consulta Pública (CP) do Projeto, que decorreu durante 20 dias úteis, 
de 16 de abril a 14 de maio de 2015. 
 
Durante este período foram recebidos 57 pareceres, com a seguinte proveniência: 
 
▪ Estado-Maior da Força Aérea (EMFA) 
▪ Direção-Geral de Agricultura e Desenvolvimento Rural (DGADR) 
▪ Direção Geral de Energia e Geologia (DGEG) 
▪ Direção-Geral do Território (DGT) 
▪ Turismo de Portugal 
▪ ANA Aeroportos (ANA) 
▪ Estradas de Portugal, EP 
▪ Brisa-Concessão Rodoviária (BRISA) 
▪ Rede Ferroviárias Nacional, EPE (REFER) 
▪ Câmara Municipal de Vila Verde  
▪ PCP Concelhia de Vila Verde 
▪ Membros do Partido Socialista, Vereadores e Deputados Municipais na Câmara 

Municipal de Vila Verde 
▪ Deputado Municipal do Partido Social Democrata da Assembleia Municipal de Vila 

Verde  
▪ União de Freguesias de Pico de Regalados, Gondiães e Mós (Vila Verde) 
▪ Junta de Freguesia de Lanhas (Vila Verde) 
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▪ Junta de Freguesia de Sabariz (Vila Verde) 
▪ Junta de Freguesia de Dossãos e Assembleia de Freguesia de Dossãos (Vila Verde) 
▪ Junta de Freguesia de União das Freguesias da Ribeira do Neiva (Vila Verde) 
▪ Junta de Freguesia de Gême (Vila Verde) 
▪ Recauchutagem Maravilha do Cávado 
▪ Estufas Flor da Fonte Unipessoal, Lda 
▪ AEVIVER – Associação Empresarial de Vila Verde 
▪ Rui Jorge Pereira Soares – Quinta de Fundevilla, Sabariz, Vila Verde 
▪ Pedro Manuel Alves Teixeira, Barbudo, Vila Verde 
▪ Maria Teresa da Fonseca Oliveira Pereira da Mota e Paulo Gonçalves Pereira da Mota, 

Vila Verde 
▪ Custódia Maria Araújo Antunes, Vila Verde 
▪ Manuel Teixeira da Costa Pinheiro, Vila Verde 
▪ António Almeida Alves e Maria Adília Cerqueira, Vila Verde 
▪ Carlos de Almeida Alves e Margarida Teixeira Ferreira, Vila Verde 
▪ João de Almeida Alves e Ana Cristina Moreira Alves, Vila Verde 
▪ Móveis Alves Lda, Vila Verde 
▪ António Gonçalves da Silva, Vila  Verde 
▪ Elísio Sousa Alves, Vila Verde 
▪ Manuel Pereira Fernandes, Vila Verde 
▪ Movimento para a Defesa dos Interesses da Freguesia de Gême – Vila Verde 
▪ José Manuel Peixoto, Vila Verde 
▪ Marta Peixoto, Vila Verde 
▪ Maria de Fátima Pereira, Vila Verde 
▪ José Luís Alves, Vila Verde 
▪ António José Alves Vieira, Vila Verde 
▪ Miguel José Alves Vieira, Vila Verde 
▪ Armindo Reinaldo Tadeu Alves, Vila Verde 
▪ António Manuel de Pinto Morais, Vila Verde 
▪ Daniel Cerqueira Oliveira, Vila Verde 
▪ José António da Mota Alves, Vila Verde 
▪ Abaixo-assinado subscrito por 56 cidadãos/proprietários do concelho de Vila Verde 
▪ Armando Soares da Silva & Filhos Lda, Vila Verde 
▪ Câmara Municipal de Ponte de Lima 
▪ PSD de Ponte de Lima 
▪ Movimento 51 
▪ Junta de Freguesia de Rebordões-Souto, Ponte de Lima 
▪ Junta de Freguesia de Anais, Ponte de Lima, acompanhado por um abaixo-assinado 

subscrito por 157 cidadãos 
▪ José Manuel Leitão da Puga, Ponte de Lima 
▪ Isaías Hipólito da Cruz Pinto, Ponte de Lima 
▪ Noé da Cruz Pinto, Ponte de Lima 
▪ Casimira da Cruz Pinto, Ponte de Lima 



                                                                                                         Parecer da Comissão de Avaliação 
                                                                                                                                    junho de 2015 

 

 

LINHA PEDRALVA – VILáàFRIáàB ,àáà àkVàààà 
Projeto de Execução   
Processo de AIA nº 2819 

 

63 

▪ Junta de Freguesia de Fiscal, Amares 
 
Embora tenha sido elaborado um Relatório da CP, para o qual se remete para uma análise mais 
detalhada, apresenta-se, de seguida, uma síntese das posições expressas nos pareceres 
recebidos e das principais pretensões apresentadas (em itálico):  
 

ORIGEM SÍNTESE DAS POSIÇÕES EXPRESSAS E DAS PRETENSÕES APRESENTADAS 

EMFA 

O projeto em análise não se encontra abrangido por qualquer Servidão de Unidades 
afetas à Força Aérea. 
A sinalização diurna e noturna deverá estar de acordo com as normas expressas no 
docu e to Circular de I for ação Aero áutica /  de 6 de aio , do INAC. 

DGADR 
Na área de intervenção do projeto não se desenvolvem estudos, projetos ou ações da 
competência desta Direção Geral. 

DGEG 

Informou que na freguesia de Crespos, concelho de Braga, existe a Pedreira nº 5858  
-  Crespos, referindo que deverão ser: 

 Salvaguardadas as zonas de defesa de forma a cumprir as regras de segurança para 
o armazenamento, manipulação e utilização de explosivos constantes do Manual de 
Utilização de Explosivos em Exploração a Céu Aberto, do Regulamento de 
Segurança dos Estabelecimentos de Fabrico ou de Armazenamento de Produtos 
Explosivos;  

 Cumprido o Regulamento de Segurança de Linhas Elétricas de Alta Tensão, bem 
como o preceituado no artº4 e no anexo II do decreto-Lei nº 270/2001, de 6 de 
outubro, alterado e republicado pelo Decreto-Lei nº 340/2007, de 12 de outubro. 

DGT 

Eventual afetação dos vértices geodésicos: 

 Fonte do Ido, pertencente à folha 5-A da SCN à escala 1:50 000; 

 Nora, pertencente à folha 5-A da SCN à escala 1:50 000; 

 Borrelho, pertencente à folha 5-B da SCN à escala 1:50 000; 

 Moinho Velho, pertencente à folha 5-B da SCN à escala 1:50 000; 

 Bouça Alta, pertencente à folha 5-D da SCN à escala 1:50 000; 

 Eiras Velhas, pertencente à folha 5-D da SCN à escala 1:50 000. 
Respeitar a servidão dos vértices geodésicos, constituída por uma área circunjacente 
ao sinal, nunca inferior a 15 metros de raio e não poderão obstruir as visibilidades 
das direções constantes das respetivas minutas de triangulação. 
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ORIGEM SÍNTESE DAS POSIÇÕES EXPRESSAS E DAS PRETENSÕES APRESENTADAS 

TURISMO DE 

PORTUGAL 

Refere os impactes negativos na atividade turística dos concelhos de Vila Verde, 
Amares e Braga, referindo que na envolvente do corredor do traçado da linha 
elétrica encontram-se previstos 3 empreendimentos turísticos, dois no concelho de 
Vila Verde e um no concelho de Amares, e um loteamento, com parecer favorável 
para a instalação de um campo de golfe de 9 buracos de um loteamento 
habitacional e de animação turística desportiva, na freguesia de Navarra, em Braga. 
Refere, ainda, os impactes positivos do projeto pela melhoria da qualidade do 
serviço de abastecimento elétrico. 

ANA Estão contempladas as condicionantes aeronáuticas civis. 

ESTRADAS DE 

PORTUGAL 
Refere a inteceção da rede rodoviária sob a sua jurisdição e a necessidade da sua 
aprovação previamente a  qualquer intervenção.  

BRISA 

Interferências com os sublanços Braga (Oeste) /EN201/ Ponte de Lima da A3–Auto-
estrada Porto/Valença, pelo que deverá ser considerada não só a zona de servidão 

o  aedifica di  da A -Auto-estrada Porto/Valença, garantindo todas as 
disposições regulamentares aplicáveis à sua implantação relativamente à mesma, 
bem como adequar e implementar as medidas necessárias à sua compatibilização 
com a autoestrada, nomeadamente todas as situações que possam carecer de 
cuidados técnicos específicos e sobre as quais a Brisa terá que se pronunciar 
oportunamente. 

REFER 
O traçado da linha entre os apoios 72 e 73, cruzam o corredor previsto para a Linha 
de Alta Velocidade do Lote 1B – Braga/Valença, na freguesia de Anais, na zona onde 
se prevê a construção de um viaduto sobre o rio Neiva. 

CÂMARA 

MUNICIPAL DE 

VILA VERDE 

Refere os impactes negativos decorrentes da implantação do traçado da linha em 
avaliação, referindo que o traçado da linha irá condicionar os espaços urbanizáveis e 
industriais; aproximação à zona urbana onde existem edificações a uma distância 
inferior a 50m do eixo da linha (Apoio 70) e nascentes (Apoio 54); e o atravessamento 
de unidades industriais e de comércio.  
Solicita que sejam ponderadas alternativas ao traçado que minimizem os impactes 
identificados, nomeadamente através da relocalização dos apoios 54 e 70. 
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ORIGEM SÍNTESE DAS POSIÇÕES EXPRESSAS E DAS PRETENSÕES APRESENTADAS 

PCP CONCELHIA 

DE VILA VERDE 

Manifesta preocupação pelos impactes na saúde das populações; Segurança das 
populações; Afetação de zonas agrícolas; Afetação de zonas industriais; Afetação de 
nascentes de água; Afetação de relevantes ecossistemas. 

MEMBROS DO 

PARTIDO 

SOCIALISTA, 
VEREADORES E 

DEPUTADOS 

MUNICIPAIS NA 

CÂMARA 

MUNICIPAL DE 

VILA VERDE 

Solicitam alterações nos seguintes apoios: 
• Apoio 42 e 42 A – refere que naquela zona estão instaladas diversas empresas e 

estão em curso vários empreendimentos industriais. Junto ao apoio 42 A 
trabalham mais de 80 pessoas. 

• Apoio 47 e 48 – informa que a linha passa por cima de uma exploração agrícola 
de média duração onde estão instalados sistemas de controlo de humidade, 
anti-geada e rede plástica anti-aves. Refere que existem estudos que 
comprovam mutações genéticas nas plantas e quebra no ciclo produtivo das 
mesmas. 

• Apoio 51 – informa que naquela zona a linha passa por cima das estufas de 
flores. Refere que os danos no plástico e nas plantas provocados pela exposição 
aos efeitos nocivos da linha farão com que seja impossível qualquer retorno 
económico daquele investimento agrícola. 

• Apoio 53 e 54 – informa que a linha passa por cima de vinhas e explorações 
agrícolas e os apoios estão em cima de nascentes de água que abastecem 
várias habitações e fontanários. 

• Apoio 65 – refere que se encontra colocado sobre uma zona onde habitam 
espécies únicas no concelho. Considera que os danos ecológicos são 
irrecuperáveis. 

 Apoio 66 e 67 – refere que a linha passada demasiado perto de habitações e 
por cima de terrenos onde estão previstas habitações de jovens sem outra 
alternativa de construção. 

DEPUTADO 

MUNICIPAL DO 

PARTIDO SOCIAL 

DEMOCRATA DA 

ASSEMBLEIA 

MUNICIPAL 

Manifesta a sua discordância com qualquer traçado que não garanta a 
segurança de pessoas e bens, bem como os fatores ambientais. 

 

UNIÃO DE 

FREGUESIAS DE 

PICO DE 

REGALADOS, 
GONDIÃES E MÓS 

(VILA VERDE) 

Manifesta preocupação quanto aos efeitos adversos, contraditórios e ou não 
comprovados cientificamente que a passagem da Linha em análise poderá implicar 
para o território e população em geral, ao nível da saúde, ambiente, património 
natural, paisagem, economia entre outros. 
Refere, ainda, que a colocação de 6 apoios colide com zonas residenciais, ou com 
potencial para o efeito que possuem uma forte vertente agrícola, com explorações de 
referencia e objeto de cofinanciamentos ao abrigo do PRODER, além de afetar linhas 
de água e ou nascentes, muitas das vezes só confirmadas no local. 
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ORIGEM SÍNTESE DAS POSIÇÕES EXPRESSAS E DAS PRETENSÕES APRESENTADAS 

JUNTA DE 

FREGUESIA DE 

LANHAS (VILA 

VERDE) 

Manifesta-se contra o traçado da linha pelos impactes decorrentes da proximidade 
de uma área urbanizável (perto do apoio 47); pelos impactes na saúde pública; na 
fauna e flora local; na produção agrícola, pecuária ou florestal; e no turismo. 

JUNTA DE 

FREGUESIA DE 

SABARIZ (VILA 

VERDE) 

Manifesta-se contra o traçado da linha pelos impactes decorrentes da implantação 
de 7 apoios na freguesia; pela passagem da Linha a menos de 60 metros de 8 
habitações, e um apoio será instalado no terreno do logradouro de uma casa de 
turismo rural; pelos impactes na saúde pública; na fauna e flora local; na produção 
agrícola, pecuária ou florestal; e no turismo. 

JUNTA DE 

DOSSÃOS E A 

ASSEMBLEIA DE 

FREGUESIA DE 

DOSSÃOS (VILA 

VERDE) 

Manifesta-se contra o traçado da linha pelos impactes decorrentes da proximidade a 
uma área urbanizável (perto do apoio 47); pelos impactes na saúde pública; na fauna 
e flora local; na produção agrícola, pecuária ou florestal; e no turismo. 

JUNTA DE 

FREGUESIA DE 

UNIÃO DAS 

FREGUESIAS DA 

RIBEIRA DA NEIVA 

(VILA VERDE) 

Refere os impactes na zona do apoio 66 onde existe uma concentração populacional 
com projetos de construção de fogos; proximidade de zona habitacional, com zonas 
agrícolas de jovens agricultores, entre os apoios 66 e 67; e junto aos apoios 64 e 65 
existe uma zona florestal com relevância. 
 

JUNTA DE 

FREGUESIA DE 

GÊME (VILA 

VERDE) 

Manifesta-se contra o projeto em análise pelos impactes na saúde das populações; 
pela proximidade de uma unidade industrial , ficando o apoio 42 A encostado ao 
edifício e, ainda, muito próximo da Qui ta da Aldeia  e Moi hos da Aldeia ; pela 
proximidade de explorações agrícolas e pecuárias, sendo que uma se localiza a 
menos de 30 metros e a outra a menos de 50 metros;e, ainda, pela proximidade dos 
apoios 45 e 46 a zonas de habitação, podendo ser deslocados para nascente. 

Refere que o estudo do ruído, na zona habitacional de Gandra, foi efetuado numa 
habitação à distância de 70 metros, quando existe uma outra a cerca de metade 
daquela distância; 

Salienta a proximidade do apoio 49 a um moinho secular, a  uma zona de habitações 
e a uma área comercial, Móveis Alves. 

Sugere uma alternativa mais a nascente entre os apoios 36 e 47, onde atravessa um 
espaço sem grandes condicionantes. 

 

RECAUCHUTAGEM 

MARAVILHA DO 

CÁVADO, LDA. 

Manifesta-se contra o traçado da linha referindo que o seu terreno situa-se numa 
zona industrial, estando prevista a construção de uma fábrica de transformação de 
borracha, com a utilização e armazenamento de combustíveis, referindo que a linha 
elétrica irá limitar a construção do edifício, nomeadamente quanto à altura; refere os 
impactes na saúde para os futuros trabalhadores e os impactes socioeconómicos pela 
desvalorização do terreno. Refere ainda a inutilização de duas minas de água no 
terreno. 
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ARMANDO 

SOARES DA SILVA 

& FILHOS LDA. 

Solicita a relocalização do apoio 42 no sentido de garantir o seu afastamento e a 
sobre passagem da linha sobre o seu terreno onde está previsto instalar um 
entreposto que servirá de abastecimento dos supermercados. 

ESTUFAS FLOR DA 

FONTE 

UNIPESSOAL, LDA. 

Solicita a relocalização do apoio 51 para poente, evitando a sobre passagem das 
estufas de flores e da futura residência. 

AEVIVER – 

ASSOCIAÇÃO 

EMPRESARIAL DE 

VILA VERDE 

Solicita a relocalização dos apoios: 42 e 42 A, minimizando a afetação da zona onde 
se encontram instaladas diversas empresas e estão em curso vários 
empreendimentos industriais; dos apoios 47 e 48, onde a linha sobre passa uma 
exploração agrícola de média duração onde estão instalados sistemas de controlo de 
humidade, anti geada e rede plástica anti-aves; e do apoio 51, onde a linha sobre 
passa a estufas de flores. 

PROPRIETÁRIO DA 

QUINTA DE 

FUNDEVILLA 

Manifesta-se contra o traçado da linha referindo os impactes decorrentes da sobre 
passagem da linha nos terrenos dos Campos da Terrosa e do Prado que compõem a 
Quinta de Fundevilla, e que são utilizados como fonte de rendimento e de sustento da 
propriedade, referindo que esses campos localizam-se em zona classificada de Espaço 
Agrícola, com parcelas de terrenos pertencentes à Reserva Agrícola Nacional, bem 
como, à Reserva Ecológica Nacional. 
Refere os impactes decorrentes da desvalorização da propriedade, da afetação de 
uma nascente de água utilizada para fins agrícolas e domésticos, localizada na Bouça 
da Coutada, a cerca de 50m do apoio 41, e afetação de uma exploração de 
castanheiros, com a implantação do referido apoio.  

CIDADÃOS DA 

FREGUESIA DE 

MÓS (PEDRO 

MANUEL TEIXEIRA 

E CUSTÓDIA 

MARIA ARAÚJO)  

Solicitam a relocalização do apoio 51 para poente no sentido de evitar a sobre 
passagem da linha pela estufa de flores. 

CIDADÃOS DE VILA 

VERDE (ANTÓNIO 

VIEIRA E MIGUEL 

VIEIRA; MANUEL 

PINHEIRO) 

Solicitam a relocalização do apoio 41 e do apoio 53, que garanta um maior 
afastamento das suas habitações; e a relocalização entre o apoio 37 e o apoio 47, 
garantido um afastamento da zona industrial e de lazer existente, ou em alternativa, 
a relocalização dos apoios 41 a 42A. 

CIDADÃO DE PICO 

DE REGALADOS, 
VILA VERDE (JOSÉ 

ANTÓNIO DA 

MOTA ALVES) 

Solicita uma alteração do traçado da linha que minimize os impactes nas populações 
residentes, proprietários, investidores, agricultores, ecossistemas, nascentes de água, 
solicitando a relocalização do apoio 54 para norte ou para sul das nascentes de água. 
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 MOVIMENTO 

PARA A DEFESA 

DOS INTERESSES 

DA FREGUESIA DE 

GÊME – VILA 

VERDE 

ACOMPANHADO 

POR UM ABAIXO-
ASSINADO 

SUBSCRITO POR 

102 CIDADÃOS 

Manifesta-se contra o projeto em avaliação pelas seguintes razões: 

 Efeitos dos campos eletromagnéticos na saúde das populações; 

 Impactes na fauna e na flora; 

 Desvalorização de habitações, explorações agrícolas, zonas industriais, zonas 
de lazer e zonas de restauração/eventos; 

 A colocação do apoio 42 A, não teve em consideração a proximidade extrema 
de uma fábrica têxtil; 

 A colocação do apoio 44, não teve em consideração uma Quinta que organiza 
eventos, Quinta da Aldeia. O mesmo apoio está muito próximo de um 

oi ho Moi hos da Aldeia , o de se realizam eventos; 

 Os apoios 45 e 46 estão muito próximos de zonas de habitação, podendo ser 
deslocados mais para nascente; 

 No estudo de ruído apresentado no EIA, junto ao apoio 45, a medição não foi 
corretamente efetuada, pois segundo o estudo a medição foi realizada numa 
habitação à distância de 70 metros, quando existe uma outra a uma 
distância menor do referido apoio; 

 Na transição do apoio 45 ao 46, não foi considerado um Moinho com grande 
impacte no património local; 

 Relativamente ao apoio 49, fica muito próximo de habitações e de uma área 
comercial de extrema importância para a freguesia, Móveis Alves. 

Refere que não compreende a razão de não ter sido considerado um corredor com a 
opção mais a nascente entre os apoios 36 e 47, que permitiria cruzar um espaço sem 
grandes condicionantes para as populações e com uma redução dos custos. 

JOSÉ MANUEL 

PEIXOTO, VILA 

VERDE 
MARTA PEIXOTO, 
VILA VERDE 
MARIA DE FÁTIMA 

PEREIRA, VILA 

VERDE 
JOSÉ LUÍS ALVES, 
VILA VERDE 

Manifestam-se contra o traçado, em particular nos apoios 44, 45 e 46 e 47 pela 
existência de 39 casas de habitação nas imediações onde residem 29 idosos, 90 
adultos e 24 crianças e pela existência de 1 moinho onde se realizam eventos para 
empresas. 

ANTÓNIO 

MANUEL 

GONÇALVES DA 

SILVA, VILA 

VERDE 

Manifesta-se contra o  projeto em análise pela desvalorização das propriedades e  
pelos impactes na fauna e na flora, nas explorações agrícolas, na saúde, na paisagem 
e no ambiente sonoro. 
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ANTÓNIO 

ALMEIDA ALVES E 

MARIA ADÍLIA 

CERQUEIRA, 
CARLOS DE 

ALMEIDA ALVES E 

MARGARIDA 

TEIXEIRA 

FERREIRA, JOÃO 

DE ALMEIDA 

ALVES E ANA 

CRISTINA 

MOREIRA ALVES E 

MÓVEIS ALVES, 
VILA VERDE 

Manifestam-se contra o projeto em análise pela proximidade do apoio 49 a 
habitações e a u a área co ercial a  Móveis Alves Lda ; pelos efeitos dos ca pos 
eletromagnéticos na saúde e pelos impactes na paisagem. 

 

ELÍSIO SOUSA 

ALVES, VILA 

VERDE 

Manifesta-se contra o projeto em análise pela proximidade do apoio 45 à sua 
habitação e atravessamento da sua propriedade, pelos efeitos dos campos 
eletromagnéticos na saúde, pelos impactes na paisagem, na fauna e na flora na 
agricultura, na pecuária e na exploração florestal e no ambiente sonoro. 

Refere que os apoios 45 e 46 ficam numa zona florestal com cerca de 30.000 metros 
rodeado de habitações e que os apoios 43 e 44 encontram-se numa zona que é 
utilizada por aves de rapina. 

Salienta, ainda, a desvalorização das propriedades. 

MANUEL 

ADELINO 

FERNANDES, VILA 

VERDE 

Manifesta-se contra o projeto em análise pela proximidade do apoio  a habitações 
dentro da sua propriedade. 

Refere que o traçado, desde o apoio 43 passando pelo 44, 45 e 46, atravessa uma 
área de 36000 metros quadrados referentes aos seus imóveis. 

As razões apontadas pela sua posição desfavorável são, ainda, os efeitos dos campos 
eletromagnéticos na saúde, os Impactes na paisagem, na fauna e na flora, na 
agricultura e no ambiente sonoro. 

Refere que os apoios 45 e 46 ficam numa zona florestal com cerca de 30.000 metros 
rodeado de habitações e que os apoios 43 e 44 encontram-se numa zona que é 
utilizada por aves de rapina 

Salienta, ainda, a desvalorização das propriedades. 

ABAIXO-
ASSINADO DE 56 

CIDADÃOS/ 
PROPRIETÁRIOS 

DO CONCELHO DE 

VILA VERDE 

Solicitam uma alteração do traçado da Linha entre os apoios 37 e 56 para zonas que 
minimize os impactes na saúde das populações residentes; na atividade económica, 
nas explorações agrícolas, nas nascentes de água privadas que servem fontenários 
públicos; na fauna e flora autóctones; no turismo; no património construído 
(arqueológico – Povoado Castrejo de Mós, Necrópole Megalítica do Bustelo/Borrelho, 
a segunda maior de Portugal e uma das maiores da Península Ibérica, classificada 
como monumento de interesse público – e histórico) e no património natural.  
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PROPRIETÁRIO DA 

QUINTA DE ALÉNS 

Solicita a relocalização entre os apoios 46 e 49, evitando a sobre passagem da 
unidade de produção – Cultura de Mirtilos e unidade de armazenamento, 
acondicionamento e expedição do fruto, bem como o afastamento da habitação a 
construir. 

DANIEL OLIVEIRA 
Solicita a relocalização entre o apoio 54 e 55 garantindo o afastamento das quatro 
nascentes de uso para fontanários e doméstico, localizadas a cerca de 30 metros do 
apoio 54. 

PROPRIETÁRIOS 

DA QUINTA DE 

CIMA 

Solicitam a relocalização do apoio 70 para nascente, no sentido de garantir um maior 
afastamento da residência, e a aproximação do apoio 71 do Castro Grande do 
caminho municipal que liga a estrada nacional 201 ao lugar da Ribeira na freguesia 
de Goães. 

Relativamente à área que possa vir a ser expropriada, solicitam a limpeza do pinhal, 
corte de árvores, retirada de trespôs e raizeiros, assim como, a regularização do 
terreno para a sementeira de pasto permanente de gado bovino Barrosã. 

ANTÓNIO 

MANUEL MORAIS 

Solicita a relocalização dos apoios 42 e 42A, que minimizem a afetação dos seus 
prédios e da sua habitação, e que não ponham em causa a construção de pavilhões 
industriais prevista. Refere que no local previsto para o apoio 42A desaguam três 
nascentes, que poderão provocar inundações no Inverno. 

CÂMARA 

MUNICIPAL DE 

PONTE DE LIMA 

Manifesta-se contra o projeto análise pelas seguintes razões referindo os impactes 
decorrentes da proximidade do traçado da linha às zonas habitacionais e áreas 
empresariais; à sua passagem sobre a zona industrial prevista no PDM como área 
Industrial de Calvelo; os efeitos das radiações eletromagnéticas na saúde das 
populações; os impactes visuais, nos recursos hídricos, nas áreas agrícolas, na fauna 
e flora, e no património.  

Refere, ainda, a interferência com pontos de água para o abastecimento dos meios 
aéreos de combate aos incêndios florestais e reforça a necessidade de serem 
atempadamente acautelados os direitos dos proprietários afetados pela passagem 
da linha. 

Solicita a relocalização dos apoios 74 a 79 para Norte do nó de acesso à autoestrada. 

PSD DE PONTE DE 

LIMA 

Manifesta-se contra o projeto em avaliação referindo: os impactes na saúde pública 
decorrentes dos campos eletromagnéticos; os impactes no património natural, 
arquitetónico e cultural do concelho, com prejuízo para as várias atividades 
económicas desenvolvidas na região, nomeadamente associadas ao turismo rural, 
eco-turismo e agricultura. 

Solicita, que seja equacionado um afastamento da linha de habitações, zonas 
industriais e locais onde exista concentração de pessoas; da  linha de tanques de 
água de combate a incêndios, edifícios e locais de interesse histórico; e a passagem 
da linha preferencialmente localizada nas zonas florestais o mais afastada das 
populações. 
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MOVIMENTO 51 

Manifesta-se contra o projeto em avaliação pelo impacte negativo nas populações e 
no território das freguesias de Ponte de Lima, sem ponderação de outras 
alternativas, como por exemplo subterrânea e marítima. 

Refere, ainda, os impactes ao nível da saúde, ordenamento do território, paisagem, 
desvalorização económica e ruído. 

JUNTA DE 

FEGUESIA DE 

REBORDÕES – 

SOUTO (PONTE DE 

LIMA) 

Manifesta-se contra o projeto referindo os impactes decorrentes do atravessamento 
da mancha florestal do Perímetro Florestal de entre Lima e Neiva, uma mancha 
florestal onde persistem, para além do pinheiro e eucalipto, algumas espécies 
autóctones e a afetação do tanque florestal de apoio ao combate aos incêndios 
florestais, usado para abastecimento dos meios terrestres, mas também o único 
naquele perímetro que permite o abastecimento dos meios aéreos de combate a 
incêndios. 

Refere, ainda, que o Plano Diretor Municipal do Concelho de Ponde de Lima prevê a 
construção de aeródromo na zona mais a sul do traçado da linha definido no projeto. 

JUNTA DE 

FREGUESIA DE 

ANAIS (PONTE DE 

LIMA) 

ACOMPANHADO 

POR UM ABAIXO-
ASSINADO 

SUBSCRITO POR 

157 CIDADÃOS 

Manifesta-se contra o projeto em análise referindo os efeitos das radiações 
eletromagnéticas na saúde das populações; os impactes no ordenamento do 
território, no ruído e na paisagem, bem como os impactes decorrentes da 
desvalorização de terrenos. 

CIDADÃO DE 

PONTE DE LIMA 

(JOSÉ MANUEL 

LEITÃO DE PUGA) 

Refere a afetação de um tanque de apoio ao combate de incêndios localizado junto 
ao apoio 85 e impossibilidade de acesso por meios aéreos, referindo que não é viável 
a sua relocalização, quer por razões de hidráulica e aproveitamento das águas da 
região, quer por razões de logística, ligadas ao relevo e segurança relativas à 
visibilidade e operação de aeronaves. 

Assim, solicita que quer o traçado da linha quer a colocação de apoios seja desviado 
o mais para montante possível, entre os apoios 83 e 87, por forma a permitir o acesso 
ao ponto de água em causa, referindo que o traçado deveria ser paralelo à Estrada 
que liga a EN201 (Anais) à EN306 (Fojo-Lobal), caracterizado por estar longe de 
habitações, permitindo o normal combate a incêndios nas áreas críticas. 

Refere, ainda, que o Plano Diretor Municipal do Concelho de Ponde de Lima prevê a 
construção de aeródromo na zona mais a sul do traçado da linha o qual poderá ser 
alterado em sede de PDM, sem qualquer prejuízo para a população e todo o 
município. 
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CIDADÃO DE 

PONTE DE LIMA 

(ISAÍAS HIPÓLITO 

DA CRUZ PINTO) 

Manifesta-se contra o traçado da linha que afeta a sua propriedade florestal de 
produção de eucalipto, inserida na Zona de Intervenção Florestal de Ponte de Lima, 
referindo que não vai autorizar a passagem da linha ou a faixa de proteção à linha, 
bem como a eventual implementação de apoios da mesma, na sua propriedade. 

 

JUNTA DE 

FREGUESIA DE 

FISCAL, AMARES 

Manifesta-se contra o traçado, particularmente entre os apoios 30 e 36 pelas 
seguintes razões: 

• Os apoios 31, 32, 33, 35 e 36 estão localizados a poucos metros de distância de 
várias habitações, algumas das quais ainda se encontram em construção; 

• Efeitos dos campos eletromagnéticos na saúde das populações; 

• Impactes negativos no ambiente sonoro. 

Solicita que seja garantida uma distância mínima de 100 metros entre as zonas 
habitacionais e as linhas e os seus apoios. 

 

Fora do período da CP foi rececionado o parecer da ANACOM e da DRAP Norte, cujas cópias se 
anexam (Anexo 5). 
 
A ANACOM refere a inexistência de condicionantes de natureza radioelétrica aplicáveis à área 
do projeto, referindo nada a obstar à sua implementação. 
 
A DRAP Norte informa que sob o ponto de vista dos solos e respetivo uso agrícola nada a obstar 
ao projeto. Relativamente aos solos classificados como RAN refere que terá de ser promovido 
junto da Entidade Regional da Reserva Agrícola do Norte (ERRAN Norte) o respetivo pedido de 
autorização para ocupação de solos abrangidos por este regime, incluindo-se no respetivo 
processo todas as áreas afetadas. 
 
Da análise das questões colocadas no âmbito da CP refere-se o seguinte 
 

A sinalização diurna e noturna, de acordo com a informação disponibilizada no EIA, teve em 
consideração o disposta nasà o asà exp essasà oà do u e toà Circular de Informação 
Aeronáutica 10/2003 de 6 de maio ,àdoàINáC. 
 

Relativamente às interferências com as infraestruturas da BRISA e da REFER, bem como a 
eventual afetação de vértices geodésicos e da concessão da Pedreira nº 5858  -  Crespos, 

considera-se que estas situações deverão ser acauteladas, devendo ser garantida a 
compatibilização do projeto com as servidões existentes na faixa de construção, bem como 
a obtenção de quaisquer pareceres, autorizações e/ou licenças previstos no quadro 
legislativo em vigor, como sejam as entidades com competências específicas nas áreas 
sujeitas a condicionantes, servidões administrativas e restrições de utilidade pública. 
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Em particular no que respeita à interferência com a Pedreira nº 5858  -  Crespos deverão ser 
salvaguardadas as zonas de defesa de forma a cumprir as regras de segurança para o 
armazenamento, manipulação e utilização de explosivos constantes do Manual de 
Utilização de Explosivos em Exploração a Céu Aberto, do Regulamento de Segurança dos 
Estabelecimentos de Fabrico ou de Armazenamento de Produtos Explosivos.  
 
Quanto às preocupações manifestadas sobre a incomodidade ao nível do ambiente sonoro, 
resultante do efeito de coroa, refere-se que da análise efetuada no presente parecer não é 
previsível que a uma distância superior a 50 metros, os níveis sonoros sejam superiores a 45 
dB(A). Não obstante, no caso de existirem reclamações nos locais situados numa 
proximidade à linha da ordem dos 50 m, o proponente deverá efetuar uma campanha de 
monitorização no local no sentido de validar os níveis sonoros previstos e o cumprimento 
do RGR. Nas edificações situadas a uma distância inferior a 50m da linha/apoios, o 
proponente deverá equacionar a relocalização desses apoios no sentido de garantir uma 
distância superior a 50m da linha às edificações existentes.  
 
Relativamente à eventual afetação de nascentes , considera-se que, face às distâncias entre 
os apoios e as nascentes identificadas, não é previsível que haja afetação das nascentes. 
Não obstante, admitindo que poderá haver captações que não estão registadas e/ou 
legalizadas, sempre que se verifique, no terreno, a implantação de pontos de apoio sobre 
nascentes/pontos de captação de água, deverão ser efetuados ajustes na localização dos 
apoios, de modo a salvaguardar essas utilizações dos recursos hídricos. 
 
No que se refere às preocupações sobre os efeitos dos campos eletromagnéticos, de acordo 
com a informação disponibilizada, os valores calculados para as linhas componentes do 
presente projetos foram: 

- Campo Elétrico: o valor calculado considerou a distância mínima absoluta ao solo 
possível de ocorrer ao longo do traçado, correspondendo, portanto, a valores máximos 
absolutos do campo elétrico nos planos horizontais em que foram calculados, e que 
correspondem, sensivelmente ao nível do solo e ao nível da cabeça de um homem (a 1,8 
m do solo). 
- Pa aàaà te s oà xi a,àoàvalo à xi oàdoà a poàpa aàosàapoiosàdoà tipoà DL à 0 
kV) ocorre a 8 m do eixo da linha e varia entre 3,065 kV/m ao nível do solo e 3,183 kV/m 
a 1,8 m do solo, sendo que a 20 m do eixo da linha aquele campo já decaiu rapidamente 
para cerca de 1,238 e 1,248 kV/m a 1,8 m acima do solo. Todos os valores, como se 
verifica, estão dentro dos limites apresentados acima (ver Anexo A2 do Volume 4 do 
EIA). 
- Campo Magnético: o valor máximo da indução magnética foi calculado seguindo os 
mesmos princípios do cálculo do campo elétrico. 
O valor máximo da densidade de fluxo magnético a 1,8 m do solo, o qual ocorre no eixo 
daàli haàpa aàapoiosàdoàtipoà DL ,à àkV,àeà o duto esàáC“Rà à )a eze ,à àdeà , à
μT. 
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Esteàvalo àde aià apida e teàeàaà à àdoàeixoàdaà li haà j à àape asàdeà , àμT.àTodosàosà
valores calculados são muito inferiores aos valores limites apresentados, mesmo numa 
perspetiva de exposição pública permanente. 

 
Quanto à afetação do ponto de água localizado junto ao apoio 85, na unidade de baldios de 
Rebordões Souto, classificado no respetivo Plano Municipal de Defesa da Floresta Contra 
Incêndios (de Ponte de Lima) como de utilização mista (terrestre e aérea), a instalação da 
linha elétrica em causa impedirá a sua utilização aérea, implicando a sua desclassificação e 
reduzindo a sua operacionalidade. A eventual alternativa terá que passar pela utilização da 
mesma fonte de abastecimento, implicando a instalação de um ramal de encaminhamento 
do caudal para cotas inferiores. Além dessa questão do abastecimento, uma utilização 
alternativa estará ainda condicionada pela orografia do terreno e pelo coberto arbóreo, 
implicando uma análise da viabilidade de utilização operacional por parte de quem detém 
essa competência (Autoridade Naional de Proteção Civil). 
 
No que se refere à questão relacionada com a afetação de património cultural, esclarece-se 
que no âmbito do EIA foi efetuada uma caracterização do ponto de vista arqueológico 
através do trabalho de campo e efetuada a respetiva avaliação de impactes, estando 
previstas medidas de minimização. Pelo que se considera que esta questão está acautelada. 
 
No que se refere à afetação de áreas agrícolas, áreas urbanizáveis, áreas florestais, indústria 
e comércio, deverá ser equacionada a relocalização dos apoios com vista à minimização dos 
impactes significativos identificados no presente parecer. De salientar que as situações 
identificadas verificam-se entre os apoios 30 a 56, apoio 70, entre os apoios 74 a 79 e apoio 
85, podendo existir outras. 
 
Relativamente à pretensão sobre a área que possa vir a ser expropriada considera-se que a 
mesma ultrapassa as competências da CA e o âmbito do procedimento. 
 
No que se refere aos impactes identificados ao nível dos sistemas ecológicos, de acordo 
com a análise efetuada no presente parecer e de acordo com o parecer do ICNF emitido, 
enquanto entidade externa consultada, os impactes perspetivadas são minimizáveis, desde 
que respeitadas as medidas de minimização preconizadas e executado o programa de 
monitorização para o valor natural com maior suscetibilidade (avifauna), no sentido de 
avaliar a necessidade de adotar medidas de minimização adicionais, caso se verifique a 
ineficácia das medidas aplicadas. 
 
Relativamente à eventual interferência com o futuro aeródromo, previsto no Plano Diretor 
Municipal do Concelho de Ponde de Lima, de acordo com a informação disponibilizada no 
EIA a projeção da linha, entre os apoios 81 e 89 próximo do limite norte do corredor (com 
desenvolvimento a cotas mais inferiores do extremo mais a sul) permite manter a sua 
viabilidade. Sobre este assunto a Câmara Municipal de Ponte de Lima não se pronunciou.  
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8. CONCLUSÃO 

O presente projeto consiste na construção de uma nova linha a 400 kV, com cerca de 37,5 km 
entre a subestação de Pedralva eàaàsu estaç oàdeà VilaàF iaàB , utilizando 102 apoios. 

Esta linha irá permitir criar condições para aumentar a capacidade de receção de nova potência 
de geração na parte norte desta área, nomeadamente permitindo integrar a energia 
hidroelétrica proveniente dos novos centros produtores de Salamonde II e Venda Nova III, 
encontrando-se prevista, de acordo com o referido no EIA, no Plano de Desenvolvimento e 
Investimento da Rede Nacional de Transporte (PDIRT) 2012-2017 (2022), à luz do Decreto-Lei nº 
232/2007, de 15 de junho. 

Da análise específica realizada salientam-se os principais impactes positivos do projeto que 
estão associados ao reforço da estrutura de rede elétrica garantindo em simultâneo o 
escoamento da energia produzida nos reforços de potência traduzindo-se numa maior eficácia 
e qualidade nos serviços de fornecimento de energia. 

Refere-se, ainda, os impactes positivos sobre os efeitos no emprego e nas atividades 
económicas locais, durante a fase de construção, e a melhoria na configuração da rede de 
transporte de energia na fase de exploração.  

Quanto ao estabelecimento da faixa de proteção à linha considera-se que terá um impacte 
positivo na flora e vegetação, com a remoção das espécies de crescimento rápido existentes no 
local, potenciando o estabelecimento de faixas de vegetação natural que poderão ter valor de 
conservação se devidamente geridas. Será um impacte positivo, pouco significativo, de 
magnitude reduzida, de dimensão local, permanente e reversível. 

No que se refere aos impactes negativos, verificam-se, potencialmente, impactes nos fatores 
ambientais Socioeconomia, Ordenamento e Uso do Solo, Paisagem, Ambiente Sonoro, Ecologia, 
Geologia e Geomorfologia, Recursos Hídricos, Património e Qualidade do Ar.  

No que se refere à Socioeconomia considera-se que os impactes negativos da linha são muito 
significativos, atendo aos incómodos causados à população decorrentes da proximidade da 
linha/apoios a habitações, industrias, comércio, e da afetação de áreas florestais, sobretudo 
pinheiro bravo e eucalipto, e de agrícolas, tanto na fase de construção como na fase de 
exploração.  

No que respeita ao Ordenamento do Território e Uso do Solo face à afetação de espaços 
urbanos, urbanizáveis e industriais, pela proximidade da linha/apoios, os impactes são 
moderadamente significativos. Os espaços agrícolas são atravessados em extensões 
significativas, mas a área diretamente afetada pelos apoios tem uma magnitude reduzida, pelo 
que os impactes são moderadamente significativos, tendo em conta a importância local das 
áreas agrícolas e o facto de grande parte dos solos ter elevado potencial produtivo.  

No que se refere aos Impactes na Paisagem, os impactes visuais da linha decorrem 
fundamentalmente da intrusão visual que a presença permanente da infra-estrutura introduz 
no território. Serão tanto mais gravosos quanto mais visíveis se apresentarem a linha e os 
apoios, constituindo-se os troços mais próximos de povoações e vias de circulação aqueles que 
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induzirão um impacte mais expressivo. Face à elevada fragmentação dos aglomerados e 
dispersão de edificado, bem como a presença de áreas que apresentam valor cénico relevante, 
ou seja Elevado, com características marcadamente rurais, com afetação de campos agrícolas, 
dada a implantação dos apoios ter lugar no interior dos campos/várzeas agrícolas, como 
também o são na sua integridade visual, contribuindo para a sua desvalorização cénica face à 
intrusão visual que o Projecto impõe de forma permanente, considera-se que os impaces na 
paisagem são negativos muito significativos. 

No que se refere ao Ambiente Sonoro, de acordo com a informação disponibilizada os critérios 
legais estabelecidos no Regulamento Geral do Ruído (D.L. nº 9/2007) serão cumpridos, não 
sendo expetável que a uma distância superior a 50 metros os níveis sonoros sejam superiores a 
45 dB(A) resultante do efeito de coroa. Não obstante, considera-se que, a fim de evitar ruídos 
incómodos, o traçado da linha/apoios se deverá distanciar mais que 50 m dos edifícios e das 
habitações existentes, designadamente oapoio 36 e entre o apoio 53 e 54. 

Relativamente à Ecologia consideram-se os impactes negativos, pouco significativos a 
significativos, dependendo da eficácia das medidas de minimização propostas, que só poderá 
ser devidamente avaliadas em fase de obra e de exploração. Em termos de impactes sobre a 
fauna a significância dos efeitos de exclusão, diminuição de conetividade dos corredores 
verdes, mortalidade da fauna por colisão, por exemplo, só poderá ser avaliada/demonstrada 
com mais certeza através de monitorização na fase de exploração.  

Na Geologia e Geomorfologia os principais impactes ocorrem na fase de construção e 
correspondem às escavações necessárias para a fundação das bases dos apoios, com impacte 
na alteração da topografia e desagregação do substrato, originando impactes que em síntese se 
consideram: negativos, diretos, temporários, parcialmente reversíveis, de magnitude reduzida e 
valor reduzido, não confinado mas localizado, minimizável e não significativo. 

Ao nível dos Recursos Hídricos os impactes são pouco significativos, não se verificando a 
afetação direta de nenhuma linha de água. Não obstante deverão ser acauteladas as distâncias 
mínimas à linhas de água  e leitos de cursos de água. 

No que se refere ao Património Cultural não se preveem impactes negativos diretos nas 5 
ocorrências registadas na área de impacte direto, porque o eixo da linha interceta apenas as 
zonas de proteção das ocorrências e está fisicamente afastada do edificado. Também as quatro 
ocorrências patrimoniais localizadas na área de impacte indireto têm enquadramentos 
semelhantes às ocorrências registadas na área de impacte direto, uma vez que os apoios da 
linha elétrica estão todos suficientemente afastados das ocorrências patrimoniais para não 
causarem impactes negativos e  o eixo da linha interceta apenas as zonas de proteção das 
ocorrências e está fisicamente afastada das construções. Quanto à Quinta da Bouça (nº6), 
apesar do eixo da linha não se sobrepor ao edificado, ocorrem impactes negativos indiretos por 
causa da interferência no enquadramento paisagístico. 

Sobre a Qualidade do Ar os impactes negativos são pouco significativos e ocorrem na fase de 
construção, sendo na sua maioria passíveis de minimização mediante a adoção das medidas 
propostas no EIA. Na fase de exploração não se prevê a ocorrência de impactes negativos, 
podendo no entanto registar-se a ocorrência de episódios de aumento pontual da produção de 
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ozo oà devidoà aoà desig adoà efeitoà o oa ,à o igi adoà pelaà alte aç oà dasà o diçõesà
eletromagnéticas naturais. 

Relativamente aos pareceres recebidos das entidades externas consultadas – Entidade Regional 
da Reserva Agrícola Nacional (ERRAN) e Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas 
(ICNF) – no que se refere à afetação de solos classificados como RAN, a ERRAN refere que no 
decurso da obra, com a adoção de medidas e cuidados específicos na fase de exploração, a 
implantação dos apoios poderá ser minimizada, referindo que a utilização não agrícola desses 
solos é passível de ser autorizada, devendo ser solicitada à ERRAN a alteração do uso do solo. 

O ICNF em matéria de florestas refere a afetação da exploração florestal que assegura funções 
produtivas relevantes (venda de madeira, resina e outros), no Perímetro Florestal Entre Lima e 
Neiva, em particular na Unidade de Baldios de Rebordões Souto, com benefícios económicos, 
referindo que o corte prematuro do povoamento florestal instalado na faixa de proteção da 
Linha, o condicionamento ou inviabilização da atividade de exploração florestal nas franjas 
marginais por ficarem fragmentadas ou com áreas excessivamente reduzidas, devido à 
implantação longitudinal do traçado sobre a mancha, implicarão a redução do valor da 
propriedade e uma perda de rendimento.  

Relativamente à defesa da floresta contra incêndios, o ICNF refere que no que respeita ao risco 
espacial de incêndio os apoios da Linha estão excetuados desta condicionante, de acordo com 
instrução interna. Quanto à rede primária de faixa de gestão de combustível (RDFGC) o projeto  
é passível de ser viabilizado porque pode concorrer para a implementação da RPFGC. No que 
respeita à rede secundária de faixas de gestão de combustível, a entidade responsável pela 
Linha deverá providenciar a gestão do combustível numa faixa correspondente à projeção 
vertical dos cabos condutores exteriores acrescidos de uma faixa de largura não inferior a 10 m 
para cada um dos lados, conforme previsto na DL nº 124/2006, na sua redação atual. 

No que se refere às áreas percorridas por incêndios nos últimos 10 anos, de acordo com o 
previsto no Decreto-Lei n.º 327/90, de 22 de outubro, na redação dada pelo Decreto-Lei n.º 
55/2007, de 12 de março, a proibição a realização de obras de construção de quaisquer 
edificações pode ser levantada, quando se trata de uma ação de interesse público ou de um 
empreendimento com relevante interesse geral, reconhecido por despacho conjunto dos 
membros do governo responsáveis pelas áreas do ambiente e do ordenamento do território e 
da agricultura e do membro do governo competente em razão da matéria. 

Ao nível dos Instrumentos de Gestão Territorial, relativa e teà aosà PROF’sà doà áltoàMi hoà eà
Baixo Minho, as normas a aplicar, naquilo que o presente Projeto interferir com o planeamento 
florestal, são as consideradas para as funções de proteção e de conservação, nomeadamente a 
subfunção de proteção da rede hidrográfica, com objetivos de gestão e intervenções florestais 
ao nível da condução e restauração de povoamentos nas galerias ripícolas, bem como a 
subfunção de conservação de recursos genéticos, com objetivos de gestão da manutenção da 
diversidade genética dos povoamentos florestais e manutenção e fomento dos próprios 
corredores ecológicos. 

Da análise do resultado da consulta pública constata-se que a totalidade das entidades 
participantes/cidadãos manifestaram oposição ao projeto decorrente da proximidade da 
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linha/apoios às propriedades, habitações, nascentes, áreas agrícolas e florestais, e indústrias e 
comércio. 

Do exposto, tendo em consideração a informação disponibilizada, ponderados todos os fatores 
em presença, a participação pública e atendendo a que o projeto foi desenvolvido em fase de 
projeto de execução não tendo sido apresentadas alternativas de traçado, a CA emite parecer 
desfavorável ao projeto, considerando que o mesmo poderá ser aprovado se for equacionada a 
relocalização dos apoios localizados a distâncias inferiores a 50 metros das habitações 
existentes/previstas, das áreas industriais e comércio, dentro da área de estudo considerada no 
EIA, com vista à minimização dos impactes significativos identificados no presente parecer. De 
salientar que as situações mais críticas identificadas e que foram objeto de contestação em 
sede de Consulta Pública, localizam-se entre os apoios 30 a 56, apoio 70, entre os apoios 74 a 
79 e apoio 85, podendo existir outras. 

Com base na significância global dos impactes negativos e positivos identificados para os vários 
fatores ambientais, foi determinado um índice de avaliação ponderada de impactes ambientais 
de valor 5, o qual se considera que expressa a avaliação qualitativa desenvolvida no Parecer 
técnico da CA. 
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ANEXOS 

 

ANEXO 1 – PLANTA DE IMPLANTAÇÃO DO PROJETO (FONTE: EIA) 

ANEXO 2 - ÍNDICE DE AVALIAÇÃO PONDERADA DE IMPACTES AMBIENTAIS 

ANEXO 3 – PARECERES RECEBIDOS DAS ENTIDADES EXTERNAS CONSULTADAS 

ANEXO 4 - RESULTADOS DOS CÁLCULOS DOS CAMPOS ELÉCTRICO E MAGNÉTICO, CAMPOS ELETROMAGNÉTICOS E 
SISTEMAS BIOLÓGICOS (BIOCEM) E CAMPOS ELETROMAGNÉTICOS (OMS) 

ANEXO 5 – PARECERES RECEBIDOS FORA DO PERÍODO DA CONSULTA PÚBLICA 
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ANEXO 1 – PLANTA DA ÁREA DE IMPLANTAÇÃO DO PROJETO (FONTE EIA) 
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ANEXO 2 - 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 

Para efeitos de determinação do referido índice, a CA assumiu como pressuposto de base a não 

i lus oàdaà o po e teà O de a e toàdoàTe itó io à o oàu àfato àa ie talàespe ífico 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 Pouco Significativos Sem Significado 

Ecologia Pouco Significativos Pouco significativos 

Energia Sem Significado Significativos 

Socioeconomia Muito Significativos Significativos 

Ambiente Sonoro Pouco significativos Sem Significado 

Qualidade do Ar 
Geologia 

Pouco Significativos 

Pouco Significativos 

Sem Significado 

Pouco Significativos 

Recursos Hídricos Pouco significativos Sem significado 

Paisagem Muito Significativos  Sem Significado 

Uso do Solo 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 Relevante 

Socioeconomia Relevante 

Ambiente Sonoro Relevante 

Qualidade do Ar 
Geologia 

Não Relevante 

Relevante 

Recursos Hídricos 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 5, o qual se considera que expressa a 

avaliação qualitativa desenvolvida no Parecer técnico da CA. 
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ANEXO 3 – PARECERES RECEBIDOS DAS ENTIDADES EXTERNAS CONSULTADAS 
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ANEXO 4 - RESULTADOS DOS CÁLCULOS DOS CAMPOS ELÉCTRICO E MAGNÉTICO, CAMPOS 
ELETROMAGNÉTICOS E SISTEMAS BIOLÓGICOS (BIOCEM) E CAMPOS 
ELETROMAGNÉTICOS (OMS) 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dist.(m) -40 -38 -36 -34 -32 -30 -28 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0
E (0m) 0,159 0,193 0,234 0,281 0,337 0,401 0,474 0,555 0,643 0,737 0,832 0,924 1,005 1,067 1,102 1,104 1,070 1,006 0,927 0,860 0,833
Eh (1,8m) 0,159 0,193 0,234 0,282 0,338 0,402 0,475 0,557 0,647 0,742 0,839 0,932 1,015 1,080 1,118 1,121 1,088 1,024 0,942 0,869 0,839

Dist.(m) 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40
E (0m) 0,833 0,860 0,927 1,006 1,070 1,104 1,102 1,067 1,005 0,924 0,832 0,737 0,643 0,555 0,474 0,401 0,337 0,281 0,234 0,193 0,159
Eh (1,8m) 0,839 0,869 0,942 1,024 1,088 1,121 1,118 1,080 1,015 0,932 0,839 0,742 0,647 0,557 0,475 0,402 0,338 0,282 0,234 0,193 0,159

Nº de Ternos 2

Tipo de Apoio DL

Altura do condutor inferior 
ao solo

24 m

Tensão 420 kV

LINHA AÉREA PEDRALVA - "VILA FRIA B", A 400KV

ANEXO A.11.2 - CAMPO ELÉCTRICO À TENSÃO MÁXIMA

Campo Eléctrico a 0 m e 1,8 m do solo 

Sequência de Fases

1,0

1,2

)

Perfil Transversal do Campo Eléctrico
E

Eh

a b c d e f g h i j k l u v
S.fases 8 8 0 0 4 4 4 4 0 0 8 8 -1 -1

X -6,90 -6,50 -6,60 -6,20 -6,60 -6,20 6,50 6,90 6,20 6,60 6,20 6,60 -4,05 4,05

Y 23,50 23,50 31,75 31,75 40,00 40,00 23,50 23,50 31,75 31,75 40,00 40,00 43,30 43,30

Cond. a b c d e f g h I j k l u v
Emáx.   

(kV/cm)
16,29 16,42 16,55 16,45 16,75 16,93 16,42 16,29 16,45 16,55 16,93 16,75 8,18 8,18

* Segundo Portaria nº1421/2004 de 23 

de Novembro

Geometria dos Cabos(m)  e sequência de fases

Nº de Condutores por fase 2

Condutor-ACSR 595 (ZAMBEZE)

Campo Eléctrico Máximo a 50Hz*      
(Publico Permanente) - 5,0 [kV/m]

0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

-40 -36 -32 -28 -24 -20 -16 -12 -8 -4 0 4 8 12 16 20 24 28 32 36 40
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Dist.(m) -40 -38 -36 -34 -32 -30 -28 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0
Bmax 1,672 1,844 2,036 2,251 2,492 2,761 3,059 3,390 3,753 4,150 4,577 5,030 5,502 5,981 6,452 6,898 7,298 7,633 7,886 8,044 8,097
Bx 0,823 0,987 1,186 1,427 1,714 2,051 2,443 2,890 3,388 3,925 4,480 5,017 5,488 5,828 5,965 5,833 5,383 4,612 3,587 2,518 1,969
By 1,566 1,682 1,796 1,903 1,996 2,065 2,100 2,088 2,014 1,876 1,692 1,552 1,655 2,165 3,032 4,115 5,277 6,380 7,289 7,888 8,097

Dist.(m) 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40
Bmax 8,097 8,044 7,886 7,633 7,298 6,898 6,452 5,981 5,502 5,030 4,577 4,150 3,753 3,390 3,059 2,761 2,492 2,251 2,036 1,844 1,672
Bx 1,969 2,518 3,587 4,612 5,383 5,833 5,965 5,828 5,488 5,017 4,480 3,925 3,388 2,890 2,443 2,051 1,714 1,427 1,186 0,987 0,823
By 8,097 7,888 7,289 6,380 5,277 4,115 3,032 2,165 1,655 1,552 1,692 1,876 2,014 2,088 2,100 2,065 1,996 1,903 1,796 1,682 1,566

Corrente por fase (15ºC)

Tipo de Apoio DL

Altura do condutor inferior 
ao solo

24 m

Tensão 400 kV

LINHA AÉREA PEDRALVA - "VILA FRIA B", A 400KV

ANEXO A.12 INDUÇÃO MÁGNETICA

Densidade de Fluxo Magnético B a uma distância h=1,8 m do Solo

Sequência de Fases

8,0

10,0

 B
 (
µ

T
)

Perfil Transversal da Densidade de Fluxo Magnético B

Bmax

Bx

By

a b c d e f g h i j k l u v
S.fases 8 8 0 0 4 4 4 4 0 0 8 8 -1 -1

X -6,90 -6,50 -6,60 -6,20 -6,60 -6,20 6,50 6,90 6,20 6,60 6,20 6,60 -4,05 4,05

Y 23,50 23,50 31,75 31,75 40,00 40,00 23,50 23,50 31,75 31,75 40,00 40,00 43,30 43,30

Condutor-ACSR 595 (ZAMBEZE)

Fluxo Magnético Máximo a 50Hz*      
(Publico Permanente) - 100 [µT]

* Segundo Portaria nº1421/2004 de 23 

de Novembro

Geometria dos Cabos(m)  e sequência de fases

Corrente por fase (15ºC) 1341 A

Nº de Ternos 2

Nº de Condutores por fase 2

0,0

2,0

4,0

6,0

8,0
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Esclarecimento, avaliação

e contextualização 

dos riscos

para a saúde 

pública

CAMPOS ELECTROMAGNÉTICOS
E SISTEMAS BIOLÓGICOS

bioCEM



:: 2 3 ::

Com o objectivo de contribuir para uma melhor compreen-

são e esclarecimento das populações no que concerne aos 

eventuais efeitos dos campos eléctricos e magnéticos na 

saúde, a Faculdade de Farmácia da Universidade de Lisboa 

organizou o simpósio “bioCEM - Campos Electromagnéti-

cos e Sistemas Biológicos”.

O simpósio propiciou um debate técnico credível sobre as 

questões dos campos electromagnéticos, enquadrando as 

práticas adoptadas pelos operadores da Rede Nacional de 

Transporte e da Rede Nacional de Distribuição de Electri-

cidade.

De particular relevância, salientam-se a avaliação e a con-

textualização de risco nas matérias de saúde pública efec-

tuadas pela Direcção-Geral de Saúde e pelas intervenções 

do presidente da Comissão Internacional para a Protecção 

contra as Radiações não Ionizantes, Paolo Vecchia, e da 

coordenadora do Programa Internacional sobre Campos 

Electromagnéticos da Organização Mundial de Saúde 

(OMS), Emilie van Deventer.

A moderação dos painéis “Responsabilidade Social”; “Re-

gulação e Regulamentação”; “Enquadramento Internacio-

nal”; e “Instrumentos de Acção” foi assegurada por repre-

sentantes da administração pública, do sector empresarial 

e do sector académico, com a coordenação científica da 

Faculdade de Farmácia, da Universidade de Lisboa.

Dada a importância do tema abordado e do seu impacte 

junto das autarquias, e, em especial, dos cidadãos, consi-

dera-se pertinente a divulgação das questões levantadas 

e das diferentes perspectivas, bem como as principais 

conclusões do simpósio “bioCEM - Campos Electromagné-

ticos e Sistemas Biológicos”. 

Prof. Doutor Carolino Monteiro

Coordenador Científico do Simpósio bioCEM

Índice
A visão das concessionárias de redes eléctricas 4

Melhorar a informação 5

Definir, medir, controlar 6

A gestão da comunicação de risco 7

As recomendações da Organização Mundial de Saúde 8

Quadro de investigação em Portugal 10

Conclusões 11
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Segundo o relatório de opinião “Special Euroba-

rometer 272ª/Wave 66.2-/TNS Opinion & Social”, 

publicado em Junho de 2007 (trabalhos de campo 

em 2006), 65 por cento dos cidadãos europeus 

não estão satisfeitos com o nível e com a quali-

dade de informação (total, institucional e outra) 

sobre o tema “campos electromagnéticos”, consi-

derando que esta é insuficiente e não objectiva, 

apreciação que revela a necessidade de melhorar 

a informação e o esclarecimento do público, nos 

planos político, social e empresarial. 

Sobre esta questão, José Afonso, da Entidade 

Reguladora dos Serviços Energéticos (ERSE), 

veio reforçar esta apreciação, revelando, ainda, 

que aqueles cidadãos que se consideram bem 

informados sobre o tema e as medidas de pro-

tecção e controlo em vigor, manifestam elevados 

níveis de confiança na sua eficácia.

A melhoria da informação e do esclarecimento 

dos cidadãos e a percepção pública de risco inse-

rem-se num dos temas centrais da abordagem da 

análise, gestão e comunicação de risco recomen-

dado pela Organização Mundial de Saúde e sob a 

atenção das autoridades portuguesas de saúde.

Melhorar
a Informação

A Visão das 
Concessionárias de 
Redes Eléctricas

As intervenções 

da REN e da EDP 

evidenciaram uma 

preocupação em 

contribuir para o 

entendimento dos 

cidadãos sobre esta 

temática.

65 por cento dos cidadãos 

europeus não estão satisfeitos 

com o nível e qualidade de 

informação sobre o tema campos 

electromagnéticos.

:: 4 5 ::

Nos anos 70 surgiu o primeiro caso de preocupa-

ção, a nível mundial, quanto aos possíveis efeitos 

dos campos electromagnéticos na saúde humana. 

No entanto, tal como mencionado por Jorge Liça, 

da REN, já decorreram mais de 30 anos e nunca se 

demonstrou qualquer relação concreta.

As intervenções da REN e da EDP evidenciaram a 

preocupação, a par das autoridades de tutela da 

matéria, em contribuir para o entendimento dos 

cidadãos sobre os possíveis efeitos dos campos 

electromagnéticos na saúde.

Todos os desenvolvimentos nesta área, a nível 

internacional, têm sido acompanhados, com a par-

ticipação em comités e grupos de trabalho, garan-

tindo com rigor, os procedimentos de segurança 

recomendados, designadamente nos países da 

União Europeia. Esta precaução traduz-se, ainda, 

nos aspectos de dimensionamento dos seus pro-

jectos, com o objectivo de garantir a máxima se-

gurança em todos os aspectos relativos à saúde 

pública e à segurança de pessoas e bens.

Este dimensionamento é, posteriormente, com-

provado pela monitorização dos valores de campo 

eléctrico e magnético. As medições efectuadas 

têm-se revelado sempre inferiores aos níveis de 

referência relativos à exposição da população, 

conforme determinado na lei em vigor (Portaria 

n.º 1421/2004, de 23 de Novembro).
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Definir,
Medir, 
Controlar

Os mecanismos de interacção dos campos com os sistemas biológicos estão bem identificados. 

É este conhecimento que está na base das recomendações da OMS quanto à exposição pública 

a campos eléctricos e magnéticos, designadamente na frequência dos sistemas de energia (50 

Hz). A lei portuguesa, ao adoptar as recomendações europeias, passou a definir limites de ex-

posição com base em resultados comprovados, onde também o princípio da precaucionaridade, 

relativo a efeitos a longo prazo, se encontra embebido pela recomendação de exposições 50 

vezes mais baixas do que os valores mínimos conhecidos de interacção biológica.

O princípio da precaucionaridade é uma metodologia de gestão de risco, aplicada em circuns-

tâncias de incerteza científica, reflectindo a necessidade de actuar caso se identifique um risco 

potencial sério, antes de serem conhecidos resultados positivos da pesquisa científica. Quanto a 

eventuais efeitos de exposição a longo prazo, de acordo com a OMS, o que é possível afirmar, ac-

tualmente, é que a evidência existente não revela que a exposição a longo prazo a campos elec-

tromagnéticos, abaixo dos valores de referência, represente um perigo para a saúde pública.

Por outro lado, a OMS recomenda enfaticamente que as autoridades nacionais adoptem valores 

de referência e políticas de monitorização e controlo que garantam a conformidade universal 

com aqueles valores. 

Paolo Vecchia indicou os valores de referência que a Comissão Internacional para a Protecção 

contra as Radiações não Ionizantes recomenda (5 kV para valor máximo de campo eléctrico e 

100 μT para valor máximo de campo magnético) e salientou a recomendação da União Euro-

peia (UE) de que os Estados-Membros deveriam basear-se num quadro comum para assegurar 

a consistência da “protecção” em todo o espaço da UE. A existência de variações e omissões na 

regulamentação sobre esta matéria, contribui para um sentimento de “confusão e insegurança” 

por parte dos cidadãos comunitários e põe em causa a confiança nas autoridades de saúde. A 

experiência francesa comprovou o círculo vicioso entre percepção e precaução no estabeleci-

mento de políticas arbitrárias e não fundamentadas, mal informadas e mal explicitadas. Veri-

ficou-se que, em vez de introduzir um sentimento de segurança, “ampliavam a percepção de 

insegurança”.

O subdirector da Direcção-Geral da Saúde, José Robalo, colocou em destaque, 

para a correcta gestão e comunicação de risco, a necessidade de se ter em con-

ta que o risco percebido está frequentemente desajustado do risco real. Este 

facto foi ilustrado com diversos exemplos, destacando-se, no caso dos campos 

electromagnéticos (CEM), a OMS, através da Agência Internacional para a In-

vestigação do Cancro (IARC), que coloca os CEM ao nível do risco de consumo 

de café ou de pickles.

Entre os tipos de estudos que se realizam sobre CEM, encontram-se os labora-

toriais, em células e animais, os clínicos e os epidemiológicos. Ao nível dos estu-

dos epidemiológicos são colocadas as hipóteses de causalidade relativamente 

aos agentes ambientais e procuradas associações estatísticas com eventuais 

efeitos. No entanto, a existência de uma associação estatística fraca não cons-

titui evidência suficiente, sendo necessário um conjunto de critérios adicionais 

(critérios de Hill) que culmine com a comprovação laboratorial, reflectida em 

várias investigações.

No que concerne aos pedidos de esclarecimento que a população faz chegar 

à DGS sobre “afastamentos de segurança”, foi explicado que a segurança para 

a saúde não pode ser estabelecida por critérios de afastamento, mas sim pelo 

valor dos campos eléctrico e magnético.

Estes aspectos foram também abordados por António Neves de Carvalho, da 

EDP, revelando que os resultados obtidos pelos estudos epidemiológicos são 

contraditórios e de elevada incerteza devido à dimensão das amostras, à difi-

culdade de eliminar enviesamentos e factores de confusão, e ainda porque a 

leucemia infantil linfoblástica aguda, que se investiga, é uma doença bastante 

rara. Efectivamente, segundo a OMS, a taxa de incidência anual de novos casos 

de leucemia em crianças com menos de 15 anos é de cerca 3 em cada 100 000 

jovens e tipicamente apenas 0,1 a 1 por cento da população vive na proximida-

de de infra-estruturas eléctricas. 

A Gestão e Comunicação
de Risco

Os campos electromagnéticos (CEM), intrínsecos 

aos equipamentos de transporte e de distribuição 

de electricidade, e ainda, inerentes aos múltiplos 

equipamentos de uso doméstico, têm sido, na sociedade 

em geral, objecto da criação de muita ansiedade e 

especulação sem qualquer base científica..

Está estabelecida na lei uma norma 

destinada a uma protecção cautelar 

a um eventual risco que, até à 

presente data, não é conhecido.
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A conclusão dos trabalhos da OMS referentes ao projecto internacional sobre CEM, com a 

publicação no final de Julho de 2007 da monografia em inglês “Extremely Low Frequency 

Fields Environmental Health Criteria Monograph No. 238”, foi objecto da apresentação de 

Emilie van Deventer. Esta publicação é considerada a mais completa e credível, em todo o 

mundo sobre a matéria.

Da investigação realizada até ao presente, foram salientados os seguintes pontos: 

• Existe uma evidência limitada da acção de campos magnéticos para a carcinoge-

nicidade em humanos em relação à leucemia infantil.

• Para todas as outras formas de cancro, as evidências não são compatíveis com a 

carcinogenicidade em humanos com os campos eléctricos e magnéticos.

• Existe evidência não relacionável com as experiências em animais para a carcino-

genicidade por acção de campos magnéticos a muito baixa frequência.

• Não existem dados relevantes disponíveis sobre experiências de carcinogenici-

dade em animais pela acção de campos eléctricos a muito baixas frequências.

O trabalho agora concluído confirma, no estado mais actual do conhecimento, a manuten-

ção dos níveis de precaução já existentes, e em vigor, enfatiza a necessidade de melhoria 

da comunicação sobre o tema e aponta a necessidade das autoridades nacionais apoiarem 

a investigação em áreas prioritárias identificadas.

As diversas apresentações salientam as recomendações da OMS com o objectivo de garan-

tir a máxima protecção face ao estado actual do conhecimento:

• É essencial que as autoridades nacionais estabeleçam limites de exposição con-

tra efeitos adversos dos campos na saúde.

• Há incertezas quanto à existência de efeitos crónicos (de longo prazo) devido à 

evidência limitada entre a exposição aos CEM e a leucemia infantil. É, por isso, 

justificável o uso de medidas preventivas.

• Contudo, não recomenda que os valores-limite sejam reduzidos para valores ar-

bitrários em nome da precaução, porque desacredita os princípios científicos em 

que se baseiam, podendo conduzir a soluções caras cuja eficácia não está com-

provada.

• As autoridades devem estabelecer programas de protecção que incluam a medi-

ção dos campos de todas as fontes, verificando se cumprem os valores-limite.

• Desde que os benefícios sociais, económicos, e para a saúde não sejam compro-

metidos, a adopção de medidas preventivas de baixo custo para reduzir a exposi-

ção é razoável e justificável.

As recomendações da Orga nização Mundial de Saúde

• As autoridades e os fabricantes devem implementar medidas de muito baixo custo, ao 

construírem novas infra-estruturas e desenharem novos equipamentos.

• As autoridades nacionais devem implementar uma estratégia de comunicação aberta 

e efectiva, que permita uma tomada de decisão informada por todas as partes interes-

sadas. Essa estratégia deve incluir informação do modo como cada um pode reduzir a 

sua exposição individual.

• As autoridades devem melhorar o planeamento da implantação de infra-estruturas 

que originem CEM, incluindo uma consulta mais eficaz ao poder local, à indústria e ao 

público.

• O governo e a indústria devem promover programas de investigação para reduzir a 

incerteza da evidência científica quanto ao efeito da exposição crónica aos CEM nos 

sistemas biológicos e na saúde.

• Deve ser feita mais investigação sobre percepção e comunicação de risco.

• Estudos recentes sugerem que medidas de precaução, que transmitem implicitamente 

mensagens de risco, podem modificar a percepção de risco, tanto aumentando como 

diminuindo receios. O tema deve ser aprofundado.

• Deve ser promovido o desenvolvimento de análises efectivas de custo/benefício e de 

eficácia para a mitigação dos CEM.

Existe uma evidência limitada da 

acção de campos magnéticos para 

a carcinogenicidade em humanos 

em relação à leucemia infantil.
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Das diversas intervenções conclui-se, como ele-

mento comum, a identificação da necessidade 

prioritária da melhoria da informação e do escla-

recimento do público sobre este tema.

Conclui-se, ainda, pela adequação e segurança 

do quadro legislativo em vigor em Portugal so-

bre o controlo e monitorização da exposição do 

público em geral, designadamente a recomenda-

ção de valores de referência de 5 kV para valor 

máximo de campo eléctrico e 100 μT para valor 

máximo de campo magnético. Ficou também cla-

ro que as práticas de estabelecimento de valores 

de referência baseadas em valores arbitrários ou 

em associações estatísticas não comprovadas 

laboratorialmente não é correcta.

Importante, igualmente, o esclarecimento da Di-

recção-Geral de Saúde no que concerne a afas-

tamentos de segurança, indicando que estes não 

podem ser estabelecidos em relação à saúde por 

critérios de distância de afastamento, mas sim 

pelo valor dos campos eléctrico e magnético.

Identifica-se como melhoria nos procedimentos 

de avaliação ambiental a obtenção de parecer 

prévio das autoridades de saúde (DGS).

Finalmente, todas as entidades e autoridades 

presentes, com destaque para a OMS, concorda-

ram no elevado mérito em se prosseguir com         

a acção de investigação proposta, para a qual     

as empresas, as universidades, as autoridades       

nacionais de ambiente e de saúde, as autar-

quias e os cidadãos podem dar um importante 

contributo.

De grande importância para o tema em discussão 

no simpósio foi o seu enquadramento no âmbito     

do Plano Nacional de Acção Ambiente e Saúde          

(PNAAS). Regina Vilão, coordenadora do programa 

na Agência Portuguesa do Ambiente (APA), fez a 

apresentação do programa e dos seus objectivos. 

Destacam-se da acção I.13 os seguintes dados:

• Revisão sistemática e de meta-análise da 

literatura científica disponível.

• Identificação de lacunas de conhecimen-

to sobre os riscos para a saúde resultan-

tes desta exposição.

• Inventariação das estações emissoras re-

levantes.

• Criação de um sistema de monitorização 

dos níveis de radiação electromagnética 

e de vigilância epidemiológica em áreas 

sensíveis.

O simpósio concluiu-se com a apresentação de uma 

proposta do programa de investigação, apresenta-

do por Carolino Monteiro, contendo linhas de estu-

dos epidemiológicos e laboratoriais. Esta proposta 

de programa foi desenvolvida ao longo de dois anos, 

com base num protocolo entre a REN e a Faculdade 

de Farmácia da Universidade de Lisboa e prevê a re-

alização de uma investigação de longo prazo, não 

inferior a 10 anos.

Este investimento científico irá constituir um mar-

co de referência, no panorama científico nacional e 

internacional, pelo seu âmbito, inovação, alcance e 

polivalência, particularmente pelas metodologias de 

análise genética até hoje nunca aplicadas.

Quadro de Investigação 
em Portugal

ConclusõesTodas as entidades e autoridades 

presentes, com destaque para a 

OMS, concordaram no elevado mérito 

de se prosseguir com a acção de 

investigação a longo prazo proposta.
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www.simposiobiocem.com

Simpósio bioCEM
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ANEXO 5 – PARECERES RECEBIDOS FORA DO PERÍODO DA CONSULTA PÚBLICA 
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