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1. RESUMO NÃO TÉCNICO 

O Alto Douro Vinhateiro, classificado como Monumento Nacional, através do Aviso n.º 

15170/2010, de 30 de julho, integra os municípios de Vila Nova de Foz Côa e Torre de 

Moncorvo, de entre os municípios intercetados pelo projeto. A Zona Especial de 

Proteção abrange ainda os concelhos de Meda, Vila Flor, Mirandela e Alfândega da 

Fé. 

O Alto Douro Vinhateiro teve origem em 1756 quando, por iniciativa do governo de 

Marquês de Pombal, e tendo por base as exigências dos produtores de vinho 

durienses, foi criada a  Companhia Geral da Agricultura das Vinhas do Alto Douro, 

também referida como Real Companhia Velha. Esta foi então considerada como a 

primeira região demarcada e regulada no mundo, constituindo um exemplo 

excecional de uma região tradicional que vive em torno da produção vinícola, seja do 

afamado vinho do Porto, seja dos mais recentes vinhos de mesa de grande qualidade.  

Reconhecendo a importância da paisagem e das atividades tradicionais de produção 

de vinho, em 2001, a UNESCO classificou como Património da Humanidade mais de 26 

mil hectares do Alto Douro Vinhateiro, repartidos por 13 concelhos, de entre eles, 

Vila Nova de Foz Côa onde é atravessado pelo projeto do Gasoduto Celorico – Vale de 

Frades, em estudo. 

Os traçados alternativos intercetam o Alto Douro Vinhateiro muito marginalmente 

(em apenas 743 metros), próximo do limite nascente, na zona mais estreita, onde 

predominam matos mediterrânicos (344 metros) e olival (361 metros) e ainda uma 

extensão ínfima (38 metros) e limítrofe, de vinha em patamares, sem qualquer outra 

interferência com atributos que conferem o Valor Universal Excecional (VUE) ao Alto 

Douro Vinhateiro (ADV). 

A maior interferência do projeto sobre os atributos que conferem o VUE ao ADV 

ocorre essencialmente na Zona Especial de Proteção (ZEP), onde se verifica a maior 

extensão de atravessamento pelos traçados, e que se desenvolve entre os troços 3 a 

6. Esta interferência ocorre essencialmente na fase de construção, sendo 

posteriormente, na maior parte dos casos, passível de minimização podendo mesmo 

ser totalmente reversível no caso dos matos, facilmente recuperáveis e compatíveis 

com a servidão associada ao gasoduto. 
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Assim, da análise desenvolvida, resultou a seguinte classificação de impactes e que 

considera, a média da classificação imputada aos atributos que conferem o VUE ao 

Alto Douro Vinhateiro: 

 Fase de Construção – impacte negativo, de magnitude negligenciável e reduzida 

significância. 

 Fase de Exploração – impacte negativo, de magnitude nula a negligenciável e 

significância neutra a reduzida. 

 Fase de Desativação – impacte nulo de significância neutra, ainda que existam 

situações em que, pela expectável recuperação do coberto vegetal, resulte 

num longo prazo, num impacte positivo, de magnitude negligenciável e 

significância reduzida. 

Desta forma, não se verifica uma afetação expressiva induzida pelo projeto nas 

principais sensibilidades que conferem o Valor Universal Excecional ao Bem. As 

maiores afetações de atributos ocorrem na área integrada na ZEP que, de qualquer 

forma, se demonstraram como pouco expressivas, tendo em conta a faixa reduzida 

de intervenção do projeto. Essa situação associada à consideração de medidas de 

minimização, faz com que o projeto do gasoduto não represente situações que 

comprometam a sustentabilidade e integridade do Bem Alto Douro Vinhateiro. 

Salienta-se ainda que, em virtude de existirem, na zona inserida na ZEP, alternativas 

de traçado em estudo, a sua análise comparativa resultou numa situação mais 

favorável, correspondente ao Traçado A, no troço 3; Traçado A, no troço 4 e 

Traçado B, no Troço 6 que, no geral, apresenta menor interferência com os 

atributos que conferem o Valor Universal Excecional ao Alto Douro Vinhateiro e que 

por sua vez coincide com as alternativas de traçado indicadas como mais favoráveis 

no EIA. 

Considera-se assim que o projeto em questão se coaduna com os valores naturais e 

culturais da região, mantendo a preservação da sustentabilidade do Bem 

Património Mundial. 
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2. INTRODUÇÃO 

2.1. Considerações Gerais 

O projeto relativamente ao qual se apresenta o presente Estudo de Impacte 

Patrimonial corresponde ao Gasoduto Celorico – Vale de Frades, desenvolvido em fase 

de Projeto Base (Anteprojeto), com desenvolvimento entre a atual estação de 

Celorico da Beira e a fronteira com Espanha, na zona de Vale de Frades. 

Nos termos do regime jurídico de AIA (Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de outubro, 

com alterações pelos Decretos-Lei n.º 47/2014 de 24 de março e 179/2015, de 27 de 

agosto e Portaria n.º 395/2015, de 4 de novembro) o projeto do gasoduto em estudo 

enquadra-se no Anexo II – 10 i) Gasodutos com diâmetro ≥ 500 mm (considerando o 

atravessamento de áreas sensíveis) pelo que foi alvo de Estudo de Impacte Ambiental 

(EIA), a fim de determinar perturbação e os efeitos que o projeto poderá induzir no 

ambiente, na região onde se prevê a sua implantação. 

Decorrente da apreciação efetuada pela Comissão de Avaliação (CA) ao Estudo de 

Impacte Ambiental resultou um Pedido de Elementos Adicionais para efeitos de 

conformidade do EIA (ofício ref.ª S023275-201604-DAIA.DAP, de 21 de abril de 2016). 

Um dos pontos focados pela CA no Pedido de Elementos Adicionais passa pela 

elaboração de um Estudo de Impacte Patrimonial (Heritage Impact Assessment – 

HIA), respeitante ao item 2.10 – Alto Douro Vinhateiro, que constitui o presente 

documento. 

De acordo com a Estrutura de Missão do Douro (Ramos, C. (Coord.), 2013, p. 38) “A 

avaliação do impacte patrimonial deve assimilar o significado da paisagem em causa, 

e estar clara e diretamente relacionada com os atributos que conferem Valor 

Universal Excecional (VUE) ao Sítio – cada um de per si e ao nível das interligações 

que estabelecem. Por outro lado, devem ser identificados todos os atributos 

significativos aplicáveis à autenticidade, bem como os critérios de integridade que 

permitam apreciar o estado do tecido físico do bem e a manutenção das relações e 

as funções dinâmicas presentes na paisagem cultural. Isto não no sentido lato ou 

abstrato mas em concreto, objetivamente tratando a parcela do território em causa 

(…) [assim] esta abordagem implica um enfoque nos atributos distintivos do ADV e 

que lhe conferem VUE, equacionar alternativas / soluções menos lesivas dos valores 

em presença e melhor avaliar os efeitos cumulativos dos projetos”. 
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A apresentação deste Estudo de Impacte Patrimonial (EIP) decorre assim da 

interferência do projeto com o Alto Douro Vinhateiro, Bem Património Mundial da 

UNESCO, no seu sector mais a leste, assim como a sua Zona Especial de Proteção 

(ZEP), como apresentado na figura seguinte. 

 

Figura 1 – Implantação do projeto do Gasoduto Celorico - Vale de Frades face ao Alto Douro Vinhateiro e 

respetiva Zona Especial de Proteção (ZEP)  

Tal situação levanta questões relacionadas com a proteção/preservação do Bem 

atravessado e suscita uma preocupação em aprofundar o alcance, tanto em termos 

físicos como temporais, das eventuais alterações induzidas pelo projeto. 

É este âmbito – numa ótica de análise dos efeitos/impactes que o desenvolvimento 

do projeto nesta área classificada com projeção mundial – que se apresenta o 

presente EIP. 
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Este estudo pretende avaliar a interferência do projeto com o Valor Universal 

Excecional (VUE) inerente ao Bem inscrito na Lista do Património Mundial da UNESCO 

e as suas repercussões nomeadamente ao nível da “aparência, linha de horizonte, 

vistas-chave e outros atributos que contribuam para o Valor Universal Excecional 

(VUE)” (Guidance on Heritage Impact Assessments for Cultural World Heritage 

properties, 2011, p. 1). 

Tendo como horizonte a preservação do VUE do Alto Douro Vinhateiro, ao longo do 

tempo, é essencial salvaguardar os atributos que contribuem para este valor, patente 

no próprio processo de classificação, permitindo a sua transmissão a gerações 

futuras. 

Contudo, e tal como refere o próprio documento que estabelece as linhas de 

orientação para a elaboração de HIA, apresentado pelo ICOMOS em parceria com a 

UNESCO World Heritage Centre em 2011 – Guidance on Heritage Impact Assessments 

for Cultural World Heritage properties – nem todos os atributos que caracterizam 

determinado Bem contribuem para o seu VUE, não obstante, os que concorrem para o 

seu estatuto terem de ser protegidos. 

Apesar das precauções tomadas face à transformação da paisagem em zonas 

classificadas como Património da Humanidade, esta é bastante dinâmica, 

encontrando-se em constante evolução/mutação, por mais subtil que esta se 

apresente. Esta situação decorre, como seria de prever, da interação entre o homem 

e o meio que o rodeia, mas também dos próprios processos intrínsecos à natureza.  

Aliás, o próprio conceito de paisagem assume-se como uma “espécie de síntese e 

epifenómeno resultante de uma relação de tempos longos entre as condições 

naturais (um conjunto de determinantes biofísicas) e a ação do homem organizado 

em sociedades portadoras de uma historicidade, de uma cultura, de uma evolução 

tecnológica (…) [denotando, portanto, que] mais do que uma morfologia, ou de uma 

tipificação de morfologias, as paisagens geográficas (…) [contêm] uma espessura 

antropológica, uma memória reveladora de diversas sedimentações ou marcas 

deixadas por sucessivas transformações” (Domingues, 2001, p. 56). 

O Alto Douro Vinhateiro destaca-se assim como uma paisagem que evoluiu 

organicamente, definição impressa pela UNESCO na determinação dos diferentes 

tipos de paisagens culturais. Este tipo de paisagens apresenta um desenvolvimento 

impulsionado por “imperativos sociais, económicos, administrativos e/ou religiosos” 
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(Operational Guidelines for the Implementation of the World Heritage Convention – 

Annex 3, 2015, p. 71), constituindo uma resposta à conjuntura em presença, 

paralelamente à qual as transformações têm lugar, harmonizando-se os processos 

artificiais de intervenção no território com o meio envolvente. 

Como referido, o presente documento pretende assim apresentar uma análise do 

atravessamento do Bem inscrito na Lista do Património Mundial da UNESCO, o Alto 

Douro Vinhateiro pelo projeto do gasoduto em estudo. O HIA visa desta forma 

identificar/avaliar os impactes provocados pelo projeto no Bem Alto Douro 

Vinhateiro, nos seus diversos componentes. 

2.2. Identificação dos responsáveis pela elaboração do EIA e respetivo 
HIA 

A equipa responsável pelo presente HIA, e que integra igualmente a equipa do EIA do 

projeto em análise correspondente à que seguidamente se discrimina, coordenada 

pela ARQPAIS, Lda.. 

Coordenação Geral - Arqpais, Lda. Otília Baptista Freire, Arq.ª Paisagista 
Técnico Responsável - Arqpais, Lda. Sofia Lince, Eng.ª Ambiente e Urbanismo 
Clima; Meio Geológico; Solos e Uso do Solo - 
Colaboradora Anabela Verissimo, Engª Biofísica 

Qualidade do Ar, Recursos Hídricos; Análise de Risco - 
Arqpais, Lda. Sofia Lince, Eng.ª Ambiente e Urbanismo 

Ambiente Sonoro - Acusticontrol, Lda. Bento Coelho, Prof. J.L. 
Dulce Churro, Eng.ª Eletrotécnica 

Sistemas Ecológicos - Bioinsight, Lda. Margarida Silva, Bióloga 
Património Cultural e Arquitetónico - Terralevis, Lda. João Albergaria, Arqueólogo 

Mulize Ferreira, Arqueóloga 
Ordenamento do Território e Condicionantes; 
Enquadramento Socioeconómico - Colaboradora Elisabete Rodrigues, Geógrafa 

Paisagem - Arqpais, Lda. Otília Baptista Freire, Arq.ª Paisagista 
Maria João Patrício, Arq.ª Paisagista 

Desenho - Arqpais, Lda. José Carlos Torres 
Marc Figueiredo 

Edição e Processamento de texto - Arqpais, Lda. Helena Neves Proença 
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3. METODOLOGIA 

O Estudo de Impacte Patrimonial (EIP), que agora se apresenta, tem como base o 

trabalho desenvolvido no Estudo de Impacte Ambiental correspondente, tendo ainda 

seguido as orientações apresentadas em Guidance on Heritage Impact Assessments 

for Cultural World Heritage Properties disponibilizado pelo ICOMOS. 

O objetivo deste estudo passa pela análise das implicações ambientais do projeto em 

geral, mais especificamente nos atributos que conferem VUE ao ADV, indicando as 

medidas de minimização dos impactes gerados, passíveis de implementação, durante 

as fases de construção, de exploração e desativação (mesmo não se prevendo a 

desativação da mesma num horizonte temporal próximo) no sentido de possibilitar a 

implantação do projeto, garantindo a preservação dos valores do Bem. 

O presente estudo pressupõe um enfoque nas ações no ADV e respetiva ZEP, 

abrangendo a realização de um conjunto de atividades, nomeadamente: 

 Recolha de dados e informação (in situ, através de trabalho de campo, 

sistematização da informação recolhida de entidades externas e consulta 

bibliográfica); 

 Análise de bases cartográficas e ortofotomapas; 

 Identificação/análise dos atributos naturais e culturais que conferem VUE ao 

Bem Património Mundial; 

 Descrição e análise do projeto e respetiva interferência com o Alto Douro 

Vinhateiro; 

 Avaliação do grau de afetação do Bem Património da Humanidade pela 

implantação do projeto em estudo. 
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4. ALTO DOURO VINHATEIRO – PATRIMÓNIO MUNDIAL DA UNESCO 

A implantação proposta para o gasoduto em estudo interfere com a demarcação do 

Alto Douro Vinhateiro apenas numa reduzida extensão (pouco mais de 700 metros) 

próximo do seu limite nascente, atravessando igualmente a Zona Especial de 

Proteção respetiva, na sub-região do Douro Superior numa faixa mais dilatada. 

Apesar da interferência mínima com a delimitação do Alto Douro Vinhateiro, dada a 

sua classificação como Património Mundial da UNESCO, torna-se necessária a sua 

contextualização/análise. 

4.1. Enquadramento Histórico 

“O Alto Douro [Vinhateiro] constitui a mais antiga região vitícola demarcada e 

regulamentada do mundo, uma vez que as suas origens remontam a 1756 [10 de 

setembro], ano em que Sebastião José de Carvalho e Melo [marquês de Pombal], 

ministro de José I, instituiu a Companhia Geral da Agricultura das Vinhas do Alto 

Douro” (Sousa, 2007). 

Contudo o vínculo do Alto Douro Vinhateiro ao cultivo da vinha remonta a tempos 

bem mais antigos, com indícios desta cultura e do fabrico de vinho já desde a época 

romana. Por outro lado, aquando da Idade Média, esta tendência ganha uma maior 

preponderância com a aplicação de forais e com a expansão de diversas quintas na 

posse das ordens religiosas. (PIOT-ADV in Nomination of Alto Douro Wine Region for 

the World Heritage List, 2000). 

“Se bem que a vinha em todo o Vale do Douro remonte à Antiguidade, é a partir do 

século XVI que a viticultura de qualidade, com objetivos comerciais, assume 

importância crescente na zona que virá a tornar-se, no século XVIII, a Região 

Demarcada do Douro” (O Alto Douro. Da demarcação pombalina à classificação de 

Património Mundial, 2007, p. 19). 

O comércio internacional de vinho foi-se fortalecendo ao longo dos anos, com 

registos de importações por parte de Inglaterra desde o ano de 1651. Tal conjuntura 

acabou por concorrer para o progressivo crescimento do sector, iniciando-se desta 

forma “uma fase de expansão que gera investimento na terra, multiplicando-se 

vinhas, casas e armazéns de carácter vinícola, alargando-se povoados, 

transformando a pedra em terra cultivável, suportada por muros de xisto, 
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construídos com o esforço de pedreiros galegos e minhotos” (PIOT-ADV in Nomination 

of Alto Douro Wine Region for the World Heritage List, 2000, p. 4). 

Esta conjuntura foi ainda enfatizada com a assinatura em Lisboa do Tratado de 

Methuen – também designado como o “Tratado dos Panos e Vinhos” – a 27 de 

dezembro de 1703. Este constituía um tratado de natureza comercial, decorrente da 

adesão de Portugal à aliança anglo-saxónica contra a entrada da Casa de Bourbon 

para a Monarquia Espanhola, que regulamentava as operações mercantis entre 

Portugal e Inglaterra. Nesta aceção, a entrada de lanifícios ingleses em Portugal, até 

aqui proibidos, ficava isenta de constrangimentos, sendo que, em contrapartida, os 

vinhos portugueses seguiam para Inglaterra sob a benesse da redução das tarifas a 

estes impostas e, portanto, com direitos preferenciais. Desta forma, o vinho 

português ganhava uma grande exposição e vantagem face aos vinhos franceses, com 

um grande desenvolvimento associado (O Alto Douro. Da demarcação pombalina à 

classificação de Património Mundial, 2007; Noé, 2002). 

Os vinhos do Douro acabam assim por se tornar dependentes do mercado inglês, 

motivo pelo qual vários mercadores britânicos se começam a instalar na zona da 

cidade do Porto, culminando no estabelecimento de uma feitoria por parte da 

colónia inglesa na mesma região (Noé, 2002). 

A prosperidade que se fez sentir ao longo deste período, marcada pelo crescimento 

vitivinícola da região, acabou por colocar uma grande pressão no sector, 

despoletando uma crise de superprodução aquando do século XVIII. Foi neste 

contexto que, tal como descrito anteriormente, se instaurou a demarcação e 

regulamentação desta área vitícola, constituindo a primeira da sua índole. Com a 

constituição da Companhia Geral da Agricultura das Vinhas do Alto Douro, Sebastião 

José de Carvalho e Melo procurou “fomentar a cultura da vinha no Alto Douro, 

proteger a pureza do produto e controlar os preços” (PIOT-ADV in Nomination of 

Alto Douro Wine Region for the World Heritage List, 2000, p. 4), numa ótica de 

regular “os conflitos entre os interesses comerciais ingleses e os dos produtores do 

Douro” (Noé, 2002). Inicia-se desta forma uma nova campanha de desenvolvimento 

da cultura da vinha. 

“A rigorosa regulamentação pombalina de proteção aos vinhos do Douro levou 

[assim] à identificação do território alto-duriense com o “país vinhateiro” ou 

“região do vinho do Porto” (O Alto Douro. Da demarcação pombalina à classificação 

de Património Mundial, 2007, p. 19). 
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As manchas de vinhedo dispunham-se nesta altura, contudo, apenas a jusante do 

Cachão da Valeira (nas zonas do Baixo Corgo e Cima Corgo) – uma cascata numa 

garganta rochosa localizada a montante da foz do rio Tua (Cachão da Valeira – 

Roteiro do Douro, s.d.) – ponto que constituía um obstáculo à expansão do comércio 

fluvial, estabelecendo uma barreira natural intransponível e, portanto, o limite de 

navegabilidade do rio Douro. 

Este, a par de tantos outros elementos, constituíam entraves à circulação fluvial, de 

forma que “a Companhia decide regularizar o rio Douro, eliminando os pontos e 

cachoeiras e mandando destruir as estruturas artificiais que particulares 

construíram no leito, bem como regulamentar a sua utilização, criando legislação 

restritiva da tonelagem dos barcos e o regimento a que devia obedecer a atividade 

dos arrais e companhas” (Noé, 2002). 

Esta situação persistiu até ao final do século XVIII, nomeadamente com o início da 

desobstrução da navegabilidade no Cachão da Valeira, aquando do ano de 1788 (com 

a prévia contratação de José Maria Yola, engenheiro hidráulico da Sardenha, em 

1786), através da destruição dos rochedos e correspondente alargamento do leito do 

rio. Em 1792 considera-se oficialmente aberto o Cachão da Valeira. Até então as 

embarcações apenas chegavam a esse Cachão que os impedia de prosseguir para 

montante (Cachão da Valeira – Roteiro do Douro, s.d.), tornando-se agora possível a 

sua transposição e o alcance de Barca D’Alva e adiante através do rio Douro (Noé, 

2002; Cachão da Valeira – Roteiro do Douro, s.d.; PIOT-ADV in Nomination of Alto 

Douro Wine Region for the World Heritage List, 2000). 

Com esta intervenção é então despoletado o comércio fluvial para montante deste 

ponto de referência na navegação do Douro e começam a surgir indícios da 

proliferação da cultura da vinha na sub-região do Douro Superior, a qual se assume 

como mais preponderante apenas a partir do século XIX (PIOT-ADV in Nomination of 

Alto Douro Wine Region for the World Heritage List, 2000). 

Posto isto, e a par da permutação de “instituições e organismos responsáveis pela 

sua regulação e fiscalização” (O Alto Douro. Da demarcação pombalina à 

classificação de Património Mundial, 2007, p. 20) que o Alto Douro Vinhateiro foi 

presenciando, também os seus limites foram sofrendo várias alterações, que se 

podem resumir nas seguintes demarcações: 
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Quadro 1 – Evolução da superfície da Região Demarcada do Douro (adaptado de O Alto Douro. Da 

demarcação pombalina à classificação de Património Mundial, 2007, p. 21 e Região Demarcada do Douro 

– Museu do Douro, s.d.) 

REGIÃO VINÍCOLA DEMARCADA DO ALTO DOURO 

1756 - 1761 
DEMARCAÇÃO POMBALINA  
Primeira demarcação dos “vinhos de feitoria”; limites não ultrapassam vale do rio Pinhão 

1788 - 1793 

DEMARCAÇÃO MARIANA 
Alargamento da área referente à RDD, correspondendo à segunda demarcação dos 
“vinhos de feitoria”; limites não ultrapassam o vale de Ribalonga, nas imediações do 
Cachão da Valeira 

Século XIX Sucessivos alargamentos 

1907 
3ª DEMARCAÇÃO 
Alargamento da região do Vinho do Porto até à fronteira com Espanha, abrangendo já a 
zona do Douro Superior 

1908 Redução da área produtora de Vinho do Porto 
1921 A área demarcada passa a ser praticamente a atual região demarcada 

 

 

Figura 2 – Evolução da Região Demarcada do Douro ao longo do tempo 
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Na figura acima apresenta-se a evolução da região demarcada do Douro ao longo do 

tempo e relativamente à zona de implantação do projeto em estudo. 

4.2. Classificação como Património Mundial da UNESCO 

Como se pode comprovar a partir dos capítulos anteriores, o Alto Douro Vinhateiro 

constitui “uma paisagem viva, cuja construção supera o tempo a alcança a 

atualidade” (Lourenço-Gomes, L. & Rebelo, J., 2012, p. 7). 

A sua riqueza e diversidade acabaram por levar à sua inscrição na Lista do Património 

Mundial da UNESCO, aquando do ano de 2001, na categoria de Paisagem Cultural 

Evolutiva e Viva (sítio n.º 1046), na 25ª Sessão do Comité do Património Mundial, que 

teve lugar em Helsínquia.  

O estabelecimento desta nomeação remonta ao ano de 1972, aquando do qual “a 

UNESCO adotou (…) a Convenção do Património Mundial, Cultural e Natural que tem 

por objetivo proteger os bens patrimoniais dotados de um valor universal 

excecional” (CCDR-N, 2012, p. 10), tendo esta sido ratificada por Portugal mais tarde 

através do Decreto n.º 49/79 - Diário da República n.º 130/1979, Série I de 1979-06-

06. Contudo, nos primórdios desta Convenção, as paisagens culturais representativas 

da interação entre o homem e a natureza não eram contempladas, não podendo ser 

classificadas como Património da Humanidade, levando à sua reformulaçao com a 

decisão do Comité do Património Mundial (1992) de “reconhecer as tradições vivas e 

continuadas que ligam as pessoas ao lugares (…) [passando-se] a considerar um novo 

tipo de bens” (CCDR-N, 2012, p. 10). 

A classificação do Alto Douro Vinhateiro assentou então em três dos dez critérios 

apresentados pela UNESCO em Operational Guidelines for the Implementation of the 

World Heritage Convention na fundamentação da sua atribuição de VUE ao Bem, e 

que lhe conferem a autenticidade e integridade: 

(iii) Constituir um testemunho único ou pelo menos excecional de uma tradição 

cultural ou de uma civilização viva ou desaparecida; 

O ADV produz vinho desde há cerca de dois mil anos e a sua paisagem foi 

moldada pelas atividades humanas (Nomination of Alto Douro Wine Region for 

the World Heritage List, 2000). 
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(iv) Representar um exemplo excecional de um tipo de construção ou de 

conjunto arquitetónico ou tecnológico, ou de paisagem que ilustre um ou 

mais períodos significativos da história humana; 

As componentes da paisagem do ADV são representativas do completo leque 

de atividades associadas à produção vitivinícola - terraços, quintas, 

aglomerados, capelas e estradas e caminhos (Nomination of Alto Douro Wine 

Region for the World Heritage List, 2000). 

(v) Ser um exemplo excecional de povoamento humano tradicional, da 

utilização tradicional do território ou do mar, que seja representativo de 

uma cultura (ou culturas), ou da interação humana com o meio ambiente, 

especialmente quando este último se tornou vulnerável sob o impacto de 

alterações irreversíveis. 

A paisagem cultural do ADV constitui um excecional exemplo de uma região 

vitivinícola tradicional europeia, refletindo a evolução desta atividade 

humana através do tempo (Nomination of Alto Douro Wine Region for the 

World Heritage List, 2000). 

Abaixo transcreve-se um excerto da Declaração de Valor Universal Excecional do 

ADV, no qual se atesta a sua qualidade para integração na Lista do Património 

Mundial da UNESCO: 

“O ADV é a realidade mais representativa e melhor conservada da Região 

Demarcada do Douro (RDD). A RDD é a mais antiga região vitícola demarcada e 

regulamentada do mundo. A superfície do ADV compreende 24 600 ha, cerca de 

um décimo do total da RDD com 250 000 ha. O ADV desenvolve-se ao longo das 

encostas do rio Douro e da parte terminal dos seus afluentes.  

A paisagem cultural do ADV é uma obra multissecular, de adaptação de técnicas e 

saberes específicos de cultivo da vinha para a produção de vinhos mundialmente 

reconhecidos, correspondentes às denominações de origem “Porto” e “Douro”. É 

uma paisagem centrada na vitivinicultura e desenvolvida em condições 

morfológicas e ambientais extremas, que, através do aperfeiçoamento das 

técnicas de valorização do espaço agrário, possibilitaram o cultivo da vinha em 

vertentes ingremes e pedregosas, recorrendo à construção de socalcos suportados 

por muros de xisto.  
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A paisagem do ADV testemunha modos de organização da vinha de diferentes 

épocas históricas e que refletem saberes, técnicas, costumes, rituais e crenças 

tradicionais. Economia – Cultura – Paisagem constituem, no ADV, uma unidade 

inequívoca que a população construiu e interiorizou ao longo de séculos.  

O esforço coletivo, “sobre-humano” e monumental, é traduzido sensorialmente 

numa paisagem inconfundível, uma obra-prima de autor anónimo”. 

No quadro seguinte apresenta-se a identificação do Bem. 

Quadro 2 – Identificação do Bem Alto Douro Vinhateiro - Património Mundial da UNESCO 

PATRIMÓNIO MUNDIAL DA UNESCO 
NOME DO BEM Alto Douro Vinhateiro 

NÚMERO DO BEM 1046 
DATA DE INSCRIÇÃO 16 de Dezembro de 2001 

CATEGORIA Paisagem Cultural 

CRITÉRIOS 

(iii) O ADV produz vinho desde há cerca de dois mil anos e a sua 
paisagem foi moldada pelas atividades humanas 

(iv) As componentes da paisagem do ADV são representativas do 
completo leque de atividades associadas à produção vitivinícola - 
terraços, quintas, aglomerados, capelas e estradas e caminhos 

(v) A paisagem cultural do ADV constitui um excecional exemplo de 
uma região vitivinícola tradicional europeia, refletindo a 
evolução desta atividade humana através do tempo 

LOCALIZAÇÃO Região do Douro; Trás-os-Montes e Alto Douro 

COORDENADAS 
45º 68' N a 45º 53’ N 
5° 93' W a 6º 59’ W 

ÁREAS 
Alto Douro Vinhateiro: 24.600 hectares 
Zona Tampão (correspondente à ZEP): 225.400 hectares 
Região Demarcada do Douro: 250.000 hectares 

 

Decorrente da sua inscrição enquanto Bem Património Mundial, o Alto Douro 

Vinhateiro é também classificado como Monumento Nacional de acordo com a Lei 

n.º 107/2001, de 8 de setembro. 

Nos termos do Decreto-Lei n.º 309/2009, de 23 de outubro que estabelece o 

procedimento de classificação dos bens imóveis de interesse cultural, bem como o 

regime das zonas de protecção e do plano de pormenor de salvaguarda, e ao abrigo 

da Lei que estabelece as bases da política e do regime de protecção e valorização do 

património cultural (anteriormente referida), é publicado em 2010 o Aviso 

n.º 15170/2010, de 30 de julho (Diário da República n.º 147/2010, Série II) em que é 

tornada pública a inclusão do Alto Douro Vinhateiro na Lista do Património Mundial 

da UNESCO em 2001, apresentando-se a respetiva implantação e Zona Especial de 

Proteção (ZEP). 
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Desta forma, o Alto Douro Vinhateiro constitui uma área de 24 600 ha, aos quais 

acresce ainda uma “zona tampão” (ZEP) com 225 400 ha. Ambas estas delimitações 

constituem, conjuntamente, a Região Demarcada do Douro, perfazendo um total de 

250 000 ha. 

4.3. Caracterização do Bem 

“As paisagens culturais constituem bens culturais e representam a “obra conjunta da 

natureza e do homem” referida no artigo 1.º da Convenção. Ilustram a evolução da 

sociedade e da fixação humana ao longo do tempo, sob a influência das limitações 

físicas e/ou oportunidades apresentadas pelo seu ambiente natural e de forças 

sociais, económicas a culturais sucessivas, tanto externas como internas” 

(Operational Guidelines for the Implementation of the World Heritage Convention – 

Annex 3, 2015, p. 71). 

A paisagem do Alto Douro Vinhateiro enquadra-se claramente nesta definição 

apresentada pela UNESCO. A conjuntura patente nesta demarcação denota um vasto 

conhecimento das condicionantes impostas pelo território e um aproveitamento 

audaz das mesmas: “a paisagem cultural do ADV é determinada por uma sábia gestão 

da escassez de solo e água e do elevado declive do terreno” (PIOT-ADV in Nomination 

of Alto Douro Wine Region for the World Heritage List, 2000, p. 3). 

As imposições do território determinam assim a configuração de uma paisagem com 

características bastante peculiares. A modelação desta paisagem tão característica 

foi feita de forma progressiva e contínua, ajustando sucessivamente as técnicas 

aplicadas e adaptando, de forma cada vez mais sustentada, a cultura da vinha à 

situação adversa em presença.  

Desta forma, são diversos os testemunhos encontrados ao longo desta região que 

denotam diferentes épocas e estádios de transformação da cultura da vinha no Alto 

Douro Vinhateiro, patenteando a sua classificação como Paisagem Cultural Evolutiva 

Viva: “a paisagem é um todo e é evolutiva” (PIOT-ADV in Nomination of Alto Douro 

Wine Region for the World Heritage List, 2000, p. 3). 

As formas mais antigas de modelação da paisagem, correspondendo aos modos 

tradicionais de armação do terreno, são evidentes no seio desta região e 

caracterizam-se pela disposição de uma a duas fiadas de videiras em socalcos 

bastante estreitos – também designados como geios – suportados por muros de xisto 
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(calços) e distanciados de acordo com o declive da encosta ao longo da qual se 

estabelecem, conferindo-lhes geometrias variáveis e delineando sinuosidades que 

seguem as curvas de nível. Este tipo de configuração denota o período pré-filoxérico, 

época anterior a uma das grandes crises que devastaram o Alto Douro Vinhateiro 

(PIOT-ADV in Nomination of Alto Douro Wine Region for the World Heritage List, 

2000). 

Após a afetação dos vinhedos pelo oídio aquando do ano de 1852, com grande incidência 

nas sub-regiões do Baixo e Cima Corgo, esta cultura volta a ser novamente assolada por 

uma praga no ano de 1863, que por sua vez se tornou a mais conhecida pelo seu efeito 

devastador – a filoxera. Esta torna-se uma época trágica na história do Alto Douro 

Vinhateiro, levando inúmeros proprietários à ruína e com consequências ao nível da 

paisagem, com o abandono de muitas culturas e a reivindicação dos antigos terraços de 

vinha pela vegetação espontânea (matos) ou com a sua ocupação pelo olival – mortórios 

(Noé, 2002; Lourenço-Gomes, L. & Rebelo, J., 2012; PIOT-ADV in Nomination of Alto 

Douro Wine Region for the World Heritage List, 2000). 

Apesar do flagelo que a filoxera representou para a região do Alto Douro Vinhateiro 

aquando dos meados do século XIX, pode-se considerar, por outro lado, que teve um 

efeito construtivo na viticultura. Face à gravidade da situação, os produtores viram-

se obrigados a procurar novas formas e novos saberes em relação a esta cultura, 

apurando os seus conhecimentos e conduzindo a novos modos de construção dos 

socalcos (PIOT-ADV in Nomination of Alto Douro Wine Region for the World Heritage 

List, 2000). 

Com a superação da crise filoxérica “que durante cerca de uma década destruiu 

todos os velhos vinhedos Durienses, a viticultura renasce, pela introdução de 

híbridos de espécies Americanas, cujo sistema radicular é naturalmente resistente à 

filoxera, dado que com ela sempre coabitou nas suas zonas de origem” (PIOT-ADV in 

Nomination of Alto Douro Wine Region for the World Heritage List, 2000, p. 43). 

A par desta renovação ao nível das plantas propriamente ditas, de forma a contornar 

o surto de doenças que anteriormente afetou o ADV, também a forma de armação do 

terreno e de instalação da vinha foi alvo de reformulações. Desta forma, após a crise 

filoxérica o aumento do custo da mão-de-obra implicou uma série de alterações ao 

nível da paisagem dada a “sistematização do terreno para melhorar a produtividade 

do trabalho e da terra” (PIOT-ADV in Nomination of Alto Douro Wine Region for the 

World Heritage List, 2000, p. 43). Esta reflete-se então num novo modo de 
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terraceamento: com o intuito de aumentar a superfície a ocupar pela vinha, com um 

maior número de fiadas de videiras por geio, os socalcos passam a ser em menor 

número mas mais largos, com muros mais altos e em linhas quebradas que 

acompanham também as curvas de nível. Estes apresentam-se agora ligeiramente 

inclinados de forma a favorecer a exposição solar e acautelar o aparecimento de 

novas pragas (Lourenço-Gomes, L. & Rebelo, J., 2012; PIOT-ADV in Nomination of 

Alto Douro Wine Region for the World Heritage List, 2000). 

A configuração do território para a cultura da vinha sofre novamente uma 

reestruturação por volta da década de 70 do século XX. Nesta altura, dado o custo 

mais elevado da mão-de-obra pela sua relativa escassez, torna-se necessário recorrer 

a maquinaria destinada à surriba e outras ações voltadas para o trabalho da terra. 

Desta forma, a modelação da paisagem passa a ter como premissa a circulação destes 

equipamentos: a armação do terreno passa então a ser feita em patamares largos de 

talude em terra, dispondo-se um espaço livre entre duas fiadas de vinha aramada de 

forma a possibilitar a passagem e o trabalho dos tratores vinhateiros (PIOT-ADV in 

Nomination of Alto Douro Wine Region for the World Heritage List, 2000). 

Já nos anos 80 começa a surgir a tendência da armação da vinha “ao alto”, segundo as 

linhas de maior declive, em plataformas inclinadas com as fiadas de videiras a 

acompanhar as linhas perpendiculares às curvas de nível, separadas por estradas de 

trabalho, a par ainda da disposição da vinha sem armação do terreno. Estas novas 

configurações permitem assim “não só uma mecanização mais completa, mas também 

um aproveitamento quase integral do terreno disponível” (Noé, 2002; PIOT-ADV in 

Nomination of Alto Douro Wine Region for the World Heritage List, 2000, p. 48). 

As formas antigas e tradicionais e as formas mais modernas, que procuram soluções mais 

eficientes de armação do terreno e instalação da vinha, patentes na paisagem do Alto 

Douro Vinhateiro, denotam assim uma paisagem em constante mutação com base num 

conhecimento empírico do território e das suas condicionantes, traduzindo-se “numa 

imensa escultura de encostas armadas onde a cultura da vinha assume preponderância 

ao lado da oliveira e da amendoeira e dum mosaico de parcelas constituído por matos 

mediterrâneos” (Lourenço-Gomes, L. & Rebelo, J., 2012; PIOT-ADV in Nomination of 

Alto Douro Wine Region for the World Heritage List, 2000, p. 3). 

A paisagem do Alto Douro Vinhateiro destaca-se então pelo seu mosaico: “o ADV tem 

uma aptidão para a produção de qualidade das culturas mediterrânicas e é uma 

unidade que vive da manutenção de um mosaico paisagístico diversificado 
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constituído por um equilíbrio entre áreas de produção e conservação”(Presidência do 

Conselho de Ministros, Resolução do Conselho de Ministros n.º 150/2003 - Diário da 

República n.º 219/2003, Série I-B de 2003-09-22, p. 6145). 

Esta paisagem, apesar de ser reconhecida pelos seus imponentes socalcos, 

representando a Região Demarcada do Douro, manifesta tantas outras valias e marcas 

expressivas associadas à vida e tradições deste local que contribuem para a sua 

posição de destaque e que se enumeram em seguida. 

4.4. Principais atributos/elementos patrimoniais de distinção do carácter 
do Alto Douro Vinhateiro e o seu Valor Universal Excecional (VUE) 

De acordo com o Plano Intermunicipal de Ordenamento do Território do Alto Douro 

Vinhateiro (PIOT-ADV) (Volume I – Diagnóstico da Situação) relativamente ao 

património vernacular construído refere “Território e património formam assim um 

binómio indissociável, já que a condição patrimonial de cada elemento reside na sua 

relação com um contexto territorial e histórico concreto, que o tornam singular e 

significativo. Mas se o território é suporte físico do património, vai também sendo 

moldado pelas práticas culturais, sejam elas atividades de subsistência, 

representações sociais ou marcações simbólicas”. 

Como referido anteriormente, são as técnicas de terraceamento associadas a 

diferentes épocas de produção vinícola, em torno da qual a região se firmou e o 

modo como a paisagem foi moldada, que prevalecem na sua caracterização. Contudo 

esta paisagem assume uma dimensão muito mais profunda, com a inter-relação de 

múltiplos intervenientes que se complementam e completam num todo coerente e de 

grande qualidade, num vínculo entre elementos naturais e culturais. 

“O significado de uma paisagem cultural está [assim] diretamente relacionado com 

os atributos (tangíveis e intangíveis) que lhe conferem VUE – cada um de per si e ao 

nível das interligações que estabelecem, com os atributos significativos aplicáveis à 

autenticidade, bem como os critérios de integridade que permitam apreciar o estado 

do tecido físico do bem, a manutenção das relações e as funções dinâmicas 

presentes” (Ramos, C. (Coord.), 2013, p. 14). 

Desta forma, e tendo por base a proposta de Declaração de Valor Universal 

Excecional, apresenta-se em seguida os elementos que constituem a paisagem do 
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Alto Douro Vinhateiro e se assumem como atributos expressivos e reveladores do seu 

carácter de qualidade (Ramos, C. (Coord.), 2013). 

• Atributos Naturais 

No que respeita aos valores naturais, podem enumerar-se os seguintes como 

conferidores de VUE ao Bem Património da Humanidade que é o Alto Douro 

Vinhateiro (assinalados no ponto 2.10 do Pedido de Elementos Adicionais apresentado 

pela CA): 

 Matos e matas; 

 Galerias ripícolas; 

 Geossítios; 

 Rio Douro; 

 Cumeadas relevantes. 

• Atributos Culturais 

No que se refere aos atributos culturais do Alto Douro Vinhateiro, podem referir-se 

os seguintes (também apresentados no ponto 2.10 do Pedido de Elementos 

Adicionais): 

 Vinha com sistema de armação do terreno em socalcos; 

 Vinha com outros sistemas de armação do terreno; 

 Mortórios; 

 Olivais; 

 Amendoais; 

 Laranjais; 

 Quintas; 

 Património imóvel classificado ou em vias de classificação; 

 Povoações; 

 Locais de culto; 

 Miradouros; 

 Vias panorâmicas. 



   

Página 34 de 149    G-14000-000001 
 Data: 30.05.2016  
 Rev.0 

5. CARATERIZAÇÃO GERAL DO PROJETO 

5.1. Objetivos e Justificação do Projeto 

O projeto do Gasoduto Celorico - Vale de Frades em estudo (tendo como proponente 

a empresa REN-Gasodutos, S.A.) consiste na implantação de um gasoduto de DN700 

(diâmetro interior da tubagem com 700 mm) e com uma extensão compreendida 

entre 162,5 pk e 167,5 pk. 

A implementação do Gasoduto Celorico da Beira - Vale de Frades tem como objetivo 

estabelecer a 3ª interligação Portugal-Espanha que possibilita o aumento da 

segurança de abastecimento em toda a Península Ibérica através da criação de um 

eixo logístico de ligação entre os armazenamentos subterrâneos do Carriço em 

Portugal e de Yela em Espanha e a um nível mais local contribuirá também para o 

reforço da segurança de abastecimento regional. 

5.2. Antecedentes 

O Gasoduto Celorico - Vale de Frades em estudo encontra-se previsto no PDIRNGN - 

Plano de Desenvolvimento e Investimento da Rede Nacional de Gás Natural (2014 – 

2023) integrando a 3ª interligação Portugal - Espanha. 

Este Plano, elaborado pela REN-Gasodutos, S.A. de acordo com o disposto na 

legislação em vigor, foi objeto de uma Avaliação Ambiental Estratégica (AAE) entre 

2013/2014, e analisa informação sobre as infraestruturas a construir ou modernizar 

(desenvolvimentos) para o período 2014 - 2023, referencia os investimentos já 

decididos para o período de três anos entre 2014 e 2016, e apresenta a 

calendarização da realização dos vários projetos de investimento, entre eles a 

proposta de 3ª Interligação com a rede espanhola. 

Desde logo no Relatório Ambiental do PDIRGN 2014 – 2023, relativamente ao ADV era 

referido que: “No caso do gasoduto Celorico-Vale de Frades, que atravessará 

certamente a ZEP do ADV, a inventariação e cartografia dos valores que constituem 

atributos que conferem Valor Universal Excecional suscetíveis de serem afetados 

pelo projeto é essencial para selecionar soluções que evitem tanto quanto possível a 

afetação desses valores, não pondo em causa a autenticidade ou a integridade da 

paisagem cultural do ADV. A AIA deste projeto deve contemplar alternativas que 

evitem a área do ADV. A mitigação de impactes a estudar na AIA deve equacionar a 

reposição do coberto vegetal original ou outras formas de integração paisagística.”  
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Contudo, na sequência da análise das grandes condicionantes territoriais 

identificadas no decurso dos vários contactos com entidades, inclusive através de 

trabalho de campo, bem como da realização de estudos específicos, verificou-se 

inviável por fatores de ordem técnica e ambiental a adoção de alternativas de 

projeto que não viessem a interferir com o ADV.  

Constatou-se desde logo que toda a área estudada abrange um território muito 

condicionado, que alberga diversos valores (ecológicos, geológicos, patrimoniais,…) e 

com poucos espaços disponíveis para a instalação de uma infraestrutura linear como 

é o caso do gasoduto.  

Particularmente sensível é o atravessamento do rio Douro, quer pelas condicionantes 

associadas e presentes na envolvente, entre elas o ADV, quer pelas caraterísticas 

técnicas especiais necessárias para realizar esta travessia (por HDD – perfuração 

dirigida), situação que levou a que nesta zona se tenha considerado um corredor e 

traçado único. 

Nesse sentido, no que se refere ao Alto Douro Vinhateiro, e face à inevitabilidade da 

sua afetação, optou-se por um traçado em que houvesse o mínimo de interferência, 

ou seja, privilegiando a zona de atravessamento mais estreita (como se pode 

verificar pela Figura 1) e sem afetação de valores significativos. 

5.3. Enquadramento Administrativo 

Os traçados estudados para desenvolvimento do Gasoduto Celorico - Vale de Frades 

atravessam, de sul para norte, no distrito da Guarda, os concelhos de Celorico da 

Beira, Trancoso, Mêda, Vila Nova de Foz Côa; e no distrito de Bragança, os 

municípios de Torre de Moncorvo, Vila Flor, Alfândega da Fé, Mirandela, Macedo de 

Cavaleiros, Bragança e Vimioso, abrangendo as regiões Centro e Norte de Portugal. 

O quadro seguinte indica as unidades territoriais (NUTS) e as divisões administrativas 

abrangidas pela área estudada. 
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Quadro 3 – Localização nacional, regional e concelhia da área de estudo 

NUTS II NUTS III (*) DISTRITO CONCELHO 

CENTRO BEIRAS E SERRA DA ESTRELA 
Guarda 

Celorico da Beira 
Mêda 

Trancoso 

NORTE 

DOURO 
Vila Nova de Foz Côa 

Bragança 

Torre de Moncorvo 

TERRAS DE TRÁS-OS-MONTES 

Alfândega da Fé 
Bragança 

Macedo de Cavaleiros 
Mirandela 
Vila Flor 
Vimioso 

(*) De acordo com a nova organização das regiões portuguesas para fins estatísticos, instituída pelo 
Regulamento (UE) nº 868/2014 da Comissão, de 8 de agosto. Esta nova divisão regional (NUTS 2013) começou 
a ser aplicada pelo Sistema Estatístico Nacional e Europeu a 1 de janeiro de 2015. 

 

5.4. Descrição do projeto 

Ambos os traçados alternativos em estudo (Traçado A e Traçado B) são constituídos 

por três Linhas referenciadas como: 

 Linha 14000 – com início na estação JCT 14000 (estação de Celorico) e fim na 

estação JCT 14300 (estação da Vilariça); 

 Linha 14001 – com início na estação JCT 14300 e fim na estação CTS 15000 

(estação de Vale de Frades); 

 Linha 15000 – com início na estação CTS 15000 e fim na fronteira entre Portugal 

e Espanha. 

O gasoduto é igualmente composto por 4 JCT (estação de junção - Junction Station), 

3 BV (estação de seccionamento - Block Valve) e 1 CTS (estação de secionamento - 

Custody Transfer Station). 

Em termos de análise ambiental, e face à significativa extensão do projeto, de modo 

a possibilitar uma comparação de alternativas, com traçado o mais otimizado 

possível face às condicionantes presentes no território, dividiram-se os traçados em 

9 troços como apresentado no quadro e figura seguintes: 
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Quadro 4 – Divisão dos traçados em troços 

TROÇOS TRAÇADO LINHAS PK INICIAL PK FINAL 

Troço 1 
A 

14000 

0+0 24+5 
B 0+0 24+8 

Troço 2 
A 24+5 32+7 
B 24+8 33+2 

Troço 3 
A 32+7 49+2 
B 33+6 50+4 

Troço 4 
A 49+2 59+5 
B 50+4 61+2 

Troço 5 
 (Troço comum) 

A 59+5 68+6 
B 61+2 70+3 

Troço 6 
A 

14000 68+6 79+7 
14001 0+0 23+6 

B 
14000 70+3 77+0 
14001 0+0 28+5 

Troço 7 
A 

14001 

23+6 47+0 
B 28+5 53+6 

Troço 8 
A 47+0 71+9 
B 53+6 77+8 

Troço 9 
A 71+9 83+2 
B 77+8 88+8 

A=B 15000 0+0 0+6 

 

O gasoduto em estudo apresenta assim uma extensão compreendida entre 162,5 Km a 

167,5 Km, consoante a combinação de alternativas que venha a ser selecionada (e 

integra 7 novas estações e ampliação da estação de Celorico). 

A implantação de uma estrutura deste cariz implica ainda a constituição de uma 

faixa de servidão. Esta tem a função fundamental de assegurar a salvaguarda de uma 

zona de segurança em redor do gasoduto e é definida no âmbito do Decreto-Lei 

n.º 8/2000, de 8 de fevereiro, que altera e republica o Decreto-Lei n.º 374/89, de 25 

de outubro, estabelecendo o regime aplicável às servidões necessárias à implantação 

e exploração das infraestruturas de transporte de GN (artigo 10.º). As condições 

impostas à implantação do gasoduto influem assim na ocupação do solo e do subsolo, 

com especial atenção aos planos de ocupação do solo já aprovados aquando do 

estabelecimento do traçado, compreendendo ainda o direito de passagem e 

ocupação temporária de terrenos ou outros bens, devido às necessidades de 

construção, vigilância, conservação e reparação de todo o equipamento necessário ao 

transporte do gás. 
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Figura 3 - Divisão do traçado em troços 

De acordo com o n.º 4 do artigo 10.º do Decreto-Lei n.º 8/2000, de 8 de fevereiro, a 

servidão de passagem de gás, relativamente a gasodutos do 1º escalão ou de alta 

pressão, implica as seguintes restrições para a área sobre que é aplicada: 

 O terreno não será arado, nem cavado, a uma profundidade superior a 50 cm, 

numa faixa de 2 m para cada lado do eixo longitudinal da tubagem; 

 É proibida a plantação de árvores ou arbustos numa faixa de 5 m para cada lado 

do eixo longitudinal da tubagem; 

 É proibida a construção de qualquer tipo, mesmo provisória, numa faixa de 

10 m para cada lado do eixo longitudinal da tubagem; 

 É permitido o livre acesso do pessoal e equipamento necessário à instalação, 

vigilância, manutenção, reparação e renovação do equipamento instalado e 

respetiva vigilância; 
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 O eixo da tubagem dos gasodutos deve ser assinalado no terreno pelas formas 

estabelecidas no regulamento de segurança. 

Apresenta-se em seguida um esquema desta faixa de servidão, deduzindo-se que a 

interferência da abertura desta superfície se reflete essencialmente no seio de zonas 

urbanas ou de áreas florestais e agrícolas, como pomares. 

 
Fonte: Projeto Base 

Figura 4 - Faixa de Servidão de um Gasoduto 

 

5.5. Atividades inerentes à implantação do projeto 

De modo a ter-se uma melhor perceção das ações envolvidas na construção do 

gasoduto, referem-se as principais atividades: 

 Estabelecimento do(s) estaleiro(s) de construção; 

 Notificação e topografia; 

 Preparação da pista de trabalho; 

 Alinhamento da tubagem e curvatura; 

 Soldadura dos troços de tubagem; 

 Abertura da vala; 

 Preparação da vala; 
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 Inspeção das soldaduras; 

 Inspeção da tubagem e dos revestimentos; 

 Reparação dos revestimentos; 

 Colocação da tubagem em vala; 

 Soldadura entre troços (Tie-Ins); 

 Topografia para elaboração de telas finais; 

 Fecho da Vala; 

 Ensaios e testes hidráulicos; 

 Secagem da tubagem; 

 Instalação do cabo de comunicação; 

 Instalação dos leitos da proteção catódica; 

 Restituição dos terrenos e estruturas afetadas pelos trabalhos; 

 Sinalização do traçado; 

 Emissão de documentação final. 

Em paralelo decorrerão as atividades relacionadas com a construção e montagem das 

diferentes posições de válvulas. 

Genericamente, estas atividades compreenderão o seguinte: 

 Preparação do terreno, desmatação e terraplenagem; 

 Realização da obra civil (edifício, maciços de equipamentos, canais de cabos, 

vedações, etc.); 

 Montagem das tubagens e das válvulas; 

 Montagem da instrumentação e dos sistemas de comando e controle; 

 Estabelecimento da ligação elétrica à rede pública; 

 Inspeção, ensaios e testes hidráulicos; 

 Revestimento, tapamento de vala. 
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6. LOCALIZAÇÃO DO PROJETO FACE AO ALTO DOURO VINHATEIRO 

O projeto em estudo desenvolve-se intercetando a zona mais a nascente do Alto 

Douro Vinhateiro (ADV), e marginalmente ao mesmo, tendo-se privilegiado (ao ser 

constatado como inevitável a sua interferência) o seu atravessamento numa zona 

cuja afetação seja o menos extensa possível (como visível na Figura 1) e sem 

interferência significativa com valores importantes para esta região vinícola e com 

atributos importantes para a classificação do Valor Universal Excecional. 

A Região Demarcada do Douro (RDD) abrange o território do Alto Douro Vinhateiro 

(ADV) e respetiva Zona Especial de Proteção (ZEP). A Região Demarcada do Douro 

(RDD) divide-se em três sub-regiões, como representado na figura seguinte, 

integrando-se o projeto na sub-região do Douro Superior. 

 
Fonte: Candidatura do Alto Douro Vinhateiro a Património Mundial 

Figura 5 – Mapa das três sub-regiões da Região Demarcada do Douro 
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O Douro Superior constitui a zona mais oriental da Região Demarcada do Douro e 

estende-se quase até à fronteira espanhola. Esta é a região menos cultivada do 

Douro, em parte devido às dificuldades de navegação no rio após o Cachão da 

Valeira. Apenas uma pequena parte (8.000 hectares) da enorme área do Douro 

Superior (110.000 hectares) é utilizada para a viticultura. (http://www.niepoort-

vinhos.com/pt/douro/) 

No quadro seguinte expõem-se por troço e alternativa de traçado as extensões de 

interferência do projeto com o Alto Douro Vinhateiro e respetiva Zona Especial de 

Proteção.  

Quadro 5 – Extensão de troços por traçado interferentes com o ADV e respetiva ZEP 

Troços Traçado Extensão 
Total (km) 

Dentro do ADV Dentro da ZEP 
Extensão 

(km) % Extensão 
(km) % 

Troço 3 
A 16,5 - 0 12,5 75,9 

B 17,2 - 0 14,8 85,7 

Troço 4 
A 10,3 - 0 10,3 100 

B 10,8 - 0 10,8 100 

Troço 5 A = B 9,1 0,743 8 8,4 92 

Troço 6 
A 34,7 - 0 22,2 63,9 

B 35,2 - 0 20,2 57,5 

 

Relativamente à interferência com o Alto Douro Vinhateiro esta ocorre numa 

extensão de 743 metros e interferindo com a Zona Especial de Proteção entre 

51,4 Km a 56,2 Km, consoante a combinação de alternativas a ser selecionada. 

De um modo global, o projeto interfere com a área do Alto Douro Vinhateiro em 

cerca de 0,45% do traçado. Dentro da Zona Especial de Proteção insere-se cerca de 

33% do projeto (qualquer que seja o traçado selecionada). 

Refere-se no quadro seguinte a percentagem de afetação do Alto Douro Vinhateiro e 

respetiva ZEP pelas duas alternativas de traçado que constituem o projeto do 

gasoduto.  
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Quadro 6 – Interferência dos traçados com o ADV e respetiva ZEP 

 Alto Douro Vinhateiro Zona Especial de Proteção 
Área Total (ha) 24600 225400 

Traçado A 

Fase de 
Construção 

Área Interferida 
(ha) 1 

1,5 106,8 

Percentagem (%) 0,006 0,047 

Fase de 
Exploração 

Área Interferida 
(ha) 2 

0,74 53,4 

Percentagem (%) 0,003 0,024 

Traçado B 

Fase de 
Construção 

Área Interferida 
(ha)1 1,5 108,4 

Percentagem (%) 0,006 0,048 

Fase de 
Exploração 

Área Interferida 
(ha)2 0,74 54,2 

Percentagem (%) 0,003 0,024 

 

Pode-se desta forma concluir que, tanto na fase de construção, como na fase de 

exploração, o atravessamento do gasoduto, em qualquer uma das soluções de 

traçado em estudo, tem muito pouca expressividade relativamente à área do Alto 

Douro Vinhateiro e respetiva ZEP, ainda mais pelo facto do ADV acontecer perto da 

sua zona limítrofe.  

Contudo, e como referido anteriormente, é importante igualmente analisar a sua 

interferência relativamente à ocupação do território do ADV efetivamente interferida 

pelo que, seguidamente é exposta uma análise geral do território focando 

posteriormente em cada um dos atributos que justificam o VUE do ADV. 

                                             
1 Na quantificação das áreas afetadas na fase de construção é considerado, de um modo conservador, a afetação de 
uma faixa de 20 metros 
2 Na quantificação das áreas afetadas na fase de exploração é considerada uma faixa genérica de 10 metros, 
correspondente à área onde fica interdita a plantação de árvores ou arbustos (como capítulo 5.4 e figura 4) 
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7. ANÁLISE GERAL DO TERRITÓRIO DO ALTO DOURO VINHATEIRO NA ZONA 

DE ATRAVESSAMENTO DO PROJETO 

Ainda que no EIA tenha sido desenvolvida uma análise extensa da caraterização da 

situação de referência de todo o território atravessado e em todos os descritores, e 

respetiva avaliação de impactes, no presente capítulo é feita uma síntese dessa 

informação, focada na zona do Alto Douro Vinhateiro e nos fatores que mais 

importam para uma correta avaliação do impacte patrimonial da afetação deste 

Bem, ou seja, os atributos naturais e culturais que conferem Valor Universal 

Excecional (VUE) ao Alto Douro Vinhateiro. 

De qualquer modo, são igualmente analisados de forma genérica os fatores: 

Ordenamento do Território, Uso do Solo, Paisagem, Património Cultural e 

Arquitetónico, Sistemas Ecológicos, Recursos Hídricos e Ambiente Sonoro dando 

resposta ao solicitado pela CA. 

Assim, a análise do território de implantação do projeto do Gasoduto Celorico - Vale 

de Frades, relativamente aos descritores supracitados, integra a informação de base 

que, conjuntamente com a análise mais focada nos atributos que conferem o Valor 

do Bem Alto Douro Vinhateiro, permite avaliar a interferência do projeto sobre o ADV 

e identificar eventuais impactes ambientais.  

Para a avaliação dos impactes são seguidas as orientações do ICOMOS, 

nomeadamente de acordo com o seu Anexo 3A e 3B, tendo em conta o grau de 

importância muito elevado associado ao Alto Douro Vinhateiro e a interferência do 

projeto nos valores que conferem VUE ao ADV. 

Quadro 7 – Escala de importância de bens patrimoniais 

Importância Elementos 
arqueológicos 

Elementos arquitetónicos 
e vernaculares 

Outros 
atributos da 

paisagem 
cultural 

Património imaterial 

Muito Elevada 

Sítios inscritos na lista 
do Património Mundial 
Atributos individuais 
que conferem VUE ao 

ADV 
Elementos que 

contribuam para 
objetivos de 

investigação a nível 
internacional 

Elementos ou conjuntos 
inscritos na lista do 
Património Mundial 

Atributos individuais que 
conferem VUE ao ADV 

Outros edifícios ou 
conjuntos edificados de 
reconhecida importância 

internacional 

Áreas com 
excecional 

valor 
paisagístico 
Atributos 

individuais que 
conferem VUE 

ao ADV 

Locais associados a 
património imaterial 

classificado ou inventariado 
a nível internacional 
Locais associados a 

inovações ou 
Desenvolvimentos técnicos 

ou científicos com 
importância global 
Locais associados a 

indivíduos com importância 
global 
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Para a avaliação da magnitude do impacte é considerada a afetação dos atributos 

que conferem o VUE ao ADV, de acordo com os parâmetros identificados no quadro 

seguinte. 

Quadro 8 – Escala de avaliação da magnitude dos impactes 

Magnitude do 
Impacte 

Elementos 
arqueológicos 

Elementos 
arquitetónicos e 

vernaculares 

Outros atributos da 
paisagem cultural Património imaterial 

Elevada 

Alteração total de 
atributos individuais 
que conferem VUE 

ao ADV 
 

Destruição total do 
elemento ou do sítio 

 
Alteração global do 

enquadramento 

Alteração total de 
atributos 

individuais que 
conferem VUE ao 

ADV 
 

Alteração global 
do enquadramento 

Alterações da totalidade ou 
dos elementos chave que 
caracterizam a paisagem 

cultural, alterações visuais 
significativas ou alterações 
significativas do ambiente 
sonoro, resultantes numa 

alteração total dos 
atributos que conferem VUE 

ao ADV 

Alterações significativas 
em áreas que afetam 

atividades do património 
imaterial 

Alterações significativas 
em áreas com associações 

ou relações visuais ao 
património imaterial ou a 
sua apreciação cultural 

Moderada 

Alteração 
considerável do 
enquadramento, 

afetando o caráter 
do sítio 

Alteração 
considerável do 
enquadramento, 

afetando o caráter 
do elemento 

Alterações parciais de 
muitos elementos chave 

que caracterizam a 
paisagem cultural, 

alterações visuais ou do 
ambiente sonoro percetível, 
resultantes numa alteração 
moderada dos atributos que 

conferem VUE ao ADV 

Alterações consideráveis 
em áreas que afetam 

atividades do património 
imaterial 

Alterações consideráveis 
em áreas com associações 

ou relações visuais ao 
património imaterial ou a 
sua apreciação cultural 

Reduzida Alteração reduzida 
do enquadramento 

Alteração reduzida 
do enquadramento 

Alterações reduzidas de 
poucos elementos chave 

que caracterizam a 
paisagem cultural, ou 

alterações visuais ou do 
ambiente sonoro limitado, 
resultantes numa alteração 
reduzida dos atributos que 

conferem VUE ao ADV 

Alterações reduzidas em 
áreas que afetam 

atividades do património 
imaterial 

Alterações reduzidas em 
áreas com associações ou 

relações visuais ao 
património imaterial ou a 
sua apreciação cultural 

Negligenciável 

Alterações muito 
reduzidas do 

elemento ou do seu 
enquadramento 

Alterações muito 
reduzidas do 

enquadramento 

Alterações muito reduzidas 
de poucos elementos chave 

que caracterizam a 
paisagem cultural, 

alterações visuais ou do 
ambiente sonoro 

virtualmente inexistentes, 
resultantes numa alteração 

muito reduzida dos 
atributos que conferem VUE 

ao ADV 

Alterações muito 
reduzidas em áreas que 
afetam atividades do 
património imaterial 

Alterações muito 
reduzidas em áreas com 
associações ou relações 
visuais ao património 

imaterial ou a sua 
apreciação cultural 

Nula Sem alteração Sem alteração Sem alteração Sem alteração 
 

O cruzamento entre o valor do Bem (neste caso do Alto Douro Vinhateiro – valor 

muito elevado) com a magnitude do impacte da afetação dos atributos, como quadro 

anterior, resulta a significância do impacte do projeto como esquema do quadro 

seguinte.   
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Quadro 9 – Escala de significância do impacte 

VALOR DO 
ATRIBUTO 

PATRIMONIAL 

MAGNITUDE DAS ALTERAÇÕES/IMPACTE 

Nula Negligenciável Reduzida Moderada Elevada 

Para Bens do 
Património Mundial 
ADV, (valor muito 

elevado) – atributos 
que conferem VUE 

SIGNIFICÂNCIA DO EFEITO OU IMPACTE GLOBAL (ADVERSO OU BENÉFICO) 

Neutra Reduzida Moderada/ 
Elevada 

Elevada/Muito 
Elevada 

Muito 
Elevada 

 

Segue-se abaixo a análise dos fatores ambientais mais relevantes na região, com vista 

ao cálculo da significância do impacte que o projeto poderá representar no Alto 

Douro Vinhateiro. 

7.1. Análise face aos Fatores Ambientais Relevantes 

7.1.1. Ordenamento e Condicionantes 

O Alto Douro Vinhateiro abrange, na zona de desenvolvimento dos corredores e 

traçados, o concelho de Vila Nova de Foz Côa. Considerando a Zona Especial de 

Proteção abrange ainda os concelhos de Mêda, Torre de Moncorvo, Vila Flor e 

Alfândega da Fé.  

Assim, importa analisar os Instrumentos de Gestão Territorial, com enfoque sobre o 

ADV que importam para a zona de atravessamento do projeto, nomeadamente:  

 Plano Intermunicipal de Ordenamento do Território do Alto Douro Vinhateiro 

(PIOT-ADV) - Resolução do Conselho de Ministros n.º 150/2003, de 22 de 

setembro, publicado no Diário da República n.º 219, I Série-B; 

 PDM de Vila Nova de Foz Côa - Aviso n.º 12579/2015, de 28 de outubro, 

publicado no Diário da República n.º 211/2015, II Série. 

O Plano Intermunicipal de Ordenamento do Território do Alto Douro Vinhateiro (PIOT-

ADV) foi aprovado pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 150/2003, de 22 de 

setembro (Diário da República n.º 70, I Série - B), sendo que através do Aviso n.º 

15170/2010, de 30 de julho (Diário da República n.º 147, II Série) foi publicada a 

Zona Especial de Proteção do ADV (a qual corresponde, grosso modo, ao limite da 

Região Demarcada do Douro). 
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O PIOT-ADV é um instrumento de desenvolvimento territorial, de âmbito e iniciativa 

municipal e de natureza estratégica, constituindo-se como o primeiro plano 

intermunicipal a ser aprovado, integrando o território de 13 municípios (Alijó, 

Armamar, Carrazeda de Ansiães, Lamego, Mesão Frio, Peso da Régua, Sabrosa, Santa 

Marta de Penaguião, São João da Pesqueira, Tabuaço, Torre de Moncorvo, Vila Nova 

de Foz Côa e Vila Real). 

O PIOT-ADV foi criado com o objetivo central a salvaguarda e valorização da 

paisagem cultural evolutiva viva do ADV, tendo como compromisso a proteção e 

preservação do património em questão, incidindo este sobre a regulamentação das 

práticas agrícolas e das restantes intervenções no solo rural, com destaque para a 

viticultura e a olivicultura. 

“Com o PIOT, o ADV passou assim a dispor de um instrumento de articulação das 

estratégias de desenvolvimento territorial e de coordenação das iniciativas 

intermunicipais em termos de valorização da paisagem e da manutenção das 

condições e dos atributos que lhe conferem o «valor universal excecional» ao 

encontro dos critérios de Autenticidade e Integridade definidos pela UNESCO.” 

(Plano Intermunicipal de Ordenamento do Território do Alto Douro Vinhateiro – 

Anexo D – Contextualização da Alteração – 2015). 

Nas figuras seguintes apresentam-se os extratos das plantas que acompanham o PIOT-

ADV aprovado, sobrepondo-se o atravessamento do projeto do gasoduto em estudo. 

Como exposto nas figuras, o traçado em estudo desenvolve-se, na zona de 

interferência com o ADV, em Espaço Natural – Matos Mediterrânicos, de acordo com o 

Modelo de Organização do Território. Com base na Planta de Estrutura Ecológica não 

existe interferência com áreas RAN, REN ou Habitats da Rede Natura na zona de 

atravessamento. Relativamente aos usos do solo a planta reflete o atravessamento de 

áreas de matos e matas. 

Refira-se que, passados 10 anos da aprovação do PIOT-ADV foi dado início ao 

procedimento tendente à sua alteração, havendo já uma proposta do Plano 

Intermunicipal de Ordenamento do Território do Alto Douro Vinhateiro resultante de 

uma decisão da Comunidade Intermunicipal do Douro de alteração do Plano de 2003 e 

que decorre também da Decisão 37 COM 7B.79 aprovada pela Comissão do Património 

Mundial na sua 37ª Sessão.  
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Figura 6 – Planta de Estrutura Ecológica do PIOT-ADV 
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Figura 7 – Planta do Modelo de Organização do Território do PIOT-ADV 
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Figura 8 – Planta do Uso do Solo do PIOT-ADV
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A alteração do PIOT-ADV tem como um dos objetivos, entre outros, a sua adequação 

“enquanto instrumento de ordenamento e de gestão do Bem tendo presente o 

âmbito e a natureza de um plano intermunicipal de ordenamento do território.” 

(artigo 17.º). 

No artigo 18.º é referido que “1. A alteração do PIOTADV circunscreve-se à área 

abrangida pelo plano em vigor e que corresponde à área classificada como 

Património Mundial na figura de Paisagem cultural evolutiva e viva. 

2. Sem prejuízo do que fica exposto e tal como no plano em vigor devem ser 

verificadas e atualizadas as orientações para a buffer zone.” 

Com base na informação atualizada já desenvolvida na proposta do Plano 

Intermunicipal de Ordenamento do Território do Alto Douro Vinhateiro expõem-se os 

princípios orientadores mencionados que identificam as ações incompatíveis com a 

Autenticidade e Integridade da paisagem cultural do ADV analisando o seu 

contributo/afetação/compatibilização com o projeto do gasoduto. 

Quadro 10 – Análise do atravessamento do projeto face às incompatibilidades com a Autenticidade e 

Integridade da paisagem cultural do ADV 

Situações incompatíveis Análise face à intervenção do projeto do gasoduto 
A destruição de património 
vernacular como socalcos e 

muros de pedra seca 
Sem afetação pelo projeto na zona do ADV pelo que não representam impactes diretos. 

A diminuição do património 
natural, designadamente de 

Matos e matas 

Os matos correspondem à ocupação do solo em maior extensão no atravessamento na 
área do ADV, contudo, trata-se de uma afetação temporária durante a fase de 

construção, situação que é naturalmente restabelecida após a intervenção e por todo o 
período de exploração. No atravessamento do ADV não são interferidas áreas de matas. 

A Vinha armada em 
patamares largos 

Interferida ligeiramente pelo projeto na zona de cruzamento com o ADV (38 metros). A 
necessidade de manutenção da servidão não possibilita a plantação após a intervenção de 

uma pequena faixa (10m) que contudo poderá vir a ser ocupada por matos. 

 
As dissonâncias ambientais 

de carácter pontual Sem relevo face à tipologia do projeto. Sem afetação de edificado. 
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Expõe-se de seguida as plantas do PIOT-ADV (2º Volume – Orientações Estratégicas – 

2015) relativamente às quais se refere o seguinte: 

 Modelo de Organização do Território – são atravessados espaços agrícolas e 

espaços naturais 

 Uso do Solo – são atravessados essencialmente matos e matas e em menor 

escala, olivais e vinha. 

 Armação do Terreno da Vinha - Ligeira afetação de vinha em patamares 

 Património e Zonas de Proteção – sem património classificado na envolvente do 

atravessamento do projeto. 
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Figura 9 – Modelo de Organização do Território do PIOT-ADV (alteração 2015) 
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Figura 10 – Uso do Solo do PIOT-ADV (alteração 2015) 
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Figura 11 – Armação do Terreno da Vinha do PIOT-ADV (alteração 2015) 
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Figura 12 – Património e Zonas de Proteção do PIOT-ADV (alteração 2015)
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No âmbito municipal, o PDM de Vila Nova de Foz Côa, explicita no seu Art.º 24.º do 

Regulamento que: 

 “1 Nas áreas geográficas classificadas como solo rural no interior do perímetro do 

ADV, são por norma interditos os seguintes atos: 

a) Destruição e obstrução das linhas de drenagem natural; 

b) Alteração da morfologia das margens ao longo de todos os cursos de água e 

destruição parcial ou total da vegetação lenhosa ribeirinha; 

c) Atividade industrial extrativa e instalação de indústrias poluentes ou de novas 

explorações de inertes; 

d) Qualquer atividade que comprometa a qualidade do ar, da água ou do solo, 

nomeadamente o depósito de resíduos sólidos, sucatas, de inertes e de materiais 

de qualquer natureza, ou o lançamento de efluentes sem tratamento prévio 

adequado, de acordo com as normas legais em vigor. 

2 Na área geográfica referida no artigo anterior, a autorização ou o licenciamento 

para a prática dos atos abaixo enumerados deverá ser precedido de parecer da 

entidade que tutela as áreas classificadas como património mundial: 

a) Construção de novas edificações ou reconstrução/reconversão de edificações 

existentes; 

b) Localização de novas unidades industriais ou ampliação de unidades existentes; 

c) Construção e ampliação de vias de comunicação; 

d) Atravessamento de linhas aéreas de condução de energia ou telecomunicações 

e instalação de centros produtores de energia; 

e) Instalação de estaleiros; 

f) Instalação de sinalética publicitária, que deverá reduzir-se ao mínimo 

indispensável para promoção de produtos, locais ou atividades da região; 

g) Plantação de matas, bem como derrube e corte de árvores e destruição do 

coberto vegetal e do solo arável quando não integrado em práticas agrícolas 

devidamente licenciadas; 

h) Limpeza das linhas de água, incluindo as galerias ripícolas; 

i) Concessão de zonas de caça; 

j) Arranque da vinha, bem como a plantação/replantação de vinhas, olivais e 

amendoais; 

k) Destruição de muros pré e pós-filoxera; 

l) Intervenções no património cultural. 

3 Na área geográfica e administrativa do PIOTADV, a admissão de comunicação 

prévia ou o licenciamento para a prática dos atos enumerados no número 
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anterior deverá ser precedida do parecer vinculativo do organismo responsável 

pela tutela do património classificado. 

4 A utilização do solo rural da área abrangida pelo PIOTADV para plantação ou 

replantação de vinha deve ser apreciada tendo em conta as dimensões da parcela e 

da exploração vitícola, o declive, os sistemas de armação do terreno existentes, os 

solos e a existência, ou proximidade, de valores patrimoniais. 

5 A utilização do solo referida no número anterior deverá respeitar os seguintes 

parâmetros e condicionamentos: 

a) A plantação de vinha em parcelas com área superior a 5 hectares ou com 

declive superior a 20%, obriga à apresentação de um estudo de sistema de 

drenagem de acordo com a armação do terreno; 

b) A plantação de uma parcela que resulte numa mancha contínua de vinha 

superior a 10 hectares, no mesmo sistema de armação do terreno, obriga à 

instalação de bordaduras nas estradas de acesso e/ou de trabalho; 

c) Para a plantação de uma parcela numa exploração com área contínua de vinha, 

no mesmo sistema de armação do terreno, superior a 15 hectares, quando 

estiverem em causa sistemas de drenagem tradicionais ou outros valores 

patrimoniais, deve ser requerida a elaboração de um plano de gestão para o 

conjunto da exploração; 

d) A plantação de vinha em encostas com declive superior a 50% é interdita, salvo 

quando a parcela de destino, incluída nos espaços naturais ou nos espaços 

agrícolas, estiver ocupada por vinha ou olival armado com muros, ou, ainda, por 

mortórios, que terá de ser efetuada em micropatamares, mantendo os muros de 

suporte, ou ainda quando a utilização anterior da parcela seja olival, amendoal 

ou outras culturas, caso em que poderá ser efetuada em patamares estreitos ou 

micropatamares; 

e) A plantação de vinha em encostas com declive compreendido entre 40% e 50% 

poderá ser efetuada em patamares estreitos ou micropatamares, salvo quando a 

parcela de destino, incluída nos espaços naturais ou nos espaços agrícolas, estiver 

ocupada por vinha ou olival armado com muros ou, ainda, por mortórios, que terá 

de ser efetuada em patamares estreitos ou micropatamares, mantendo os muros 

de suporte; 

f) A plantação de vinha em encostas com declive inferior a 40% não tem 

restrições, salvo quando a parcela de destino, incluída nos espaços naturais ou 

nos espaços agrícolas, estiver ocupada por vinha ou olival armado com muros ou, 
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ainda, por mortórios, que terá de ser plantada em patamares estreitos ou 

micropatamares, mantendo os muros de suporte; 

g) A plantação de vinha “ao alto” só poderá ser efetuada em encostas ou parcelas 

com declive inferior a 40%.” 

Assim, face aos condicionalismos legais existentes na área geográfica do ADV, 

considera-se que é possível compatibilizar o projeto com o ADV, com o parecer 

favorável da entidade que tutela as áreas classificadas como património mundial, de 

acordo com o n.º 1 do art.º 31º da Lei n.º 107/01, de 8 de setembro. 

Ressalve-se ainda que (como exposto nas imagens anteriormente apresentadas) os 

traçados passam muito marginalmente ao limite nascente do ADV, na zona mais 

estreita, onde predominam matos mediterrânicos e sem afetar as principais 

sensibilidades que conferem o Valor Universal Excecional ao Bem. Os matos são 

afetados temporariamente durante a fase de obra mas recuperam rapidamente após 

a intervenção. 

• Zona Especial de Proteção do Alto Douro Vinhateiro 

É igualmente verificada a presença de referências/condicionantes nos PDM 

interferidos pela Zona Especial de Proteção, nomeadamente: 

 Plano Diretor Municipal de Mêda - Resolução do Conselho de Ministros n.º 

137/95, de 14 de novembro, publicado no Diário da República n.º 263, I série B; 

1.ª Alteração – Aviso n.º 8136/2012, de 14 de junho, Diário da República n.º 

114, II Série – A Região Demarcada do Douro é identificada na Planta de 

Ordenamento contudo sem referências no regulamento; 

 PDM de Torre de Moncorvo - Aviso n.º 10665/2012, de 8 de agosto, publicado no 

Diário da República n.º 153, II Série – Apenas com referências no artigo 9.º à 

interferência com áreas do Alto Douro Vinhateiro propriamente dito. 

Relativamente à ZEP apenas é referido no Anexo IV a proteção do Monumento 

Nacional Alto Douro Vinhateiro (com PIOT-ADV aprovado pela RCM 

n.º 150/2003, de 22 de setembro e ZEP pelo Aviso n.º 15170/2010, de 30 julho 

de 2010), identificada igualmente na carta de condicionantes do PDM, contudo 

sem identificação específica de outros condicionalismos; 

 PDM de Vila Flor - Resolução do Conselho de Ministros n.º 115/94, de 22 de 

setembro, publicado no Diário da República n.º 260, de 10 de novembro; 1.ª 

Alteração – Resolução do Conselho de Ministros n.º 206/97, de 9 de dezembro, 
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publicado no Diário da República n.º 283, I Série-B - Sem referências à Zona 

Especial de Proteção do Alto Douro Vinhateiro; 

 PDM de Alfândega da Fé - Aviso n.º 2147/2015, de 26 de fevereiro, publicado no 

Diário da República n.º 40, II Série – Anexo III (Servidões Administrativas e 

Restrições de Utilidade Pública em Vigor com Incidência no Território do 

Município), n.º 2, alínea d) enumera a Zona Especial de Proteção do Alto Douro 

Vinhateiro — Património Mundial sem quaisquer referências ou condicionalismos 

específicos. 

7.1.2. Uso do Solo 

Na região em análise as áreas de cultivo são a ocupação do solo dominante, 

constituindo, de uma forma geral, esta componente, o seguinte perfil de zonamento: 

uma ocupação agrícola das zonas de baixa em extensas várzeas acompanhando as 

linhas de água, sendo aqui frequentes os designados lameiros (pastagens de regadio 

permanente); encosta ou meia encosta armada de pendente suave capaz de suportar 

culturas cerealíferas (centeio), vinha e pomares; ocupação florestal em altitude, 

cumeadas de matos e floresta aberta a meia encosta abrupta e zonas de 

festo/cumeadas; nas chãs (degraus aplanados a meia encosta), surgem os pomares, 

alguma vinha, os soutos e os amendoais, bosques ou bosquetes de vegetação natural; 

matos em solos muito pedregosos e de afloramentos rochosos e florestas de folhosas, 

maioritariamente de resinosas, associadas a zonas de cabeceira e declives 

acentuados em solos pobres e muito erodidos. 

Na zona de atravessamento do Alto Douro Vinhateiro pelos traçados em estudo, o 

solo é maioritariamente ocupado por matos, olival e algumas áreas de vinha, na zona 

de cumeada entre o meandro do Douro.  

Relativamente á área integrada na Zona Especial de Proteção (troços 3 a 6), como 

identificado na análise do EIA e apoiado no Desenho 2 – Ocupação Atual do Solo, são 

os matos, seguidos das áreas de olival e de culturas anuais, pastagens e incultos, as 

principais ocupações intercetadas.  

As áreas de maior relevo por constituírem atributos que conferem o Valor Universal 

Excecional ao Alto Douro Vinhateiro são referidas mais detalhadamente no Capítulo 

7.2. abaixo. 
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De qualquer forma, genericamente salienta-se, desde já que a afetação do uso do 

solo pelo projeto ocorre essencialmente durante a fase de construção, pela 

necessária faixa de intervenção que ocupará, no máximo 20 metros de largura. 

Após a intervenção, a maior parte dos usos poderá ser restabelecida tendo 

unicamente de ser garantida a manutenção da faixa de servidão do gasoduto referida 

no Capítulo 5. Ou seja, um dos principais impactes desta estrutura a considerar 

prende-se com a afetação das áreas com ocupação arbórea, cuja afetação não 

poderá ser restabelecida pela necessidade de garantia da servidão (5 m para cada 

lado do eixo longitudinal da tubagem). 

De qualquer forma, de um modo geral esta afetação é diminuta uma vez que, como 

já referido anteriormente, a predominância nesta zona são os matos e, nas restantes 

áreas, como por exemplo de olival, a afetação não é expressiva, correspondendo 

unicamente a uma faixa de 10 metros.  

Uma análise mais detalhada face aos usos do solo que conferem VUE ao ADV é 

apresentada no Capítulo 7.2, sendo aí avaliado o impacte. 

7.1.3. Paisagem 

No que se refere a este descritor, o atravessamento do gasoduto na região do Alto 

Douro Vinhateiro e na sua ZEP implica o cruzamento de, essencialmente, quatro 

unidades de paisagem. 

No seio do ADV, o gasoduto desenvolve-se apenas na unidade do Vale do Douro, 

estando a paisagem desta área obviamente muito orientada pela presença do próprio 

rio, caracterizando-se pela conformação de uma zona de vale mais acentuado que se 

impõe face à conjuntura envolvente. Aqui a vinha surge com menor incidência 

quando em comparação com as áreas mais a jusante, contudo a modelação das 

vertentes em patamares com esta cultura está ainda, em certos pontos, patente. 

Esta paisagem dilata-se ainda na ZEP, abrangendo aqui o meandro que conflui na foz 

do Sabor. Neste meandro, ponto onde o gasoduto atravessa de uma margem para a 

outra, a presença da vinha dissipa-se, verificando-se uma maior preponderância de 

matas e matos espontâneos. 

Ao prolongar-se para norte, dentro da ZEP do ADV, ambos os traçados propostos para 

o gasoduto cruzam a unidade de paisagem da Baixa da Vilariça. Esta caracteriza-se 
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por constituir uma zona de depressão, mais baixa e aplanada, orientada pela 

atividade agrícola e apresentando parcelas de maiores dimensões, com culturas 

muito diversificadas. 

Mais a sul, o gasoduto cruza ainda a zona limite de duas outras unidades de 

paisagem: Planalto da Beira Transmontana e Serras de Leomil e Lapa.  

O Planalto da Beira Transmontana distingue-se por constituir uma zona de altiplano 

bastante ampla, marcada pelo encaixe dos cursos de água que aqui correm e que lhe 

conferem um aspeto suavemente ondulado, estando mais direcionada para a 

agricultura.  

Por sua vez, a unidade de paisagem das Serras de Leomil e Lapa conforma a transição 

da situação de altiplano que domina a zona sul da área de estudo para os dois 

maciços com a mesma denominação que caracterizam o sector sudoeste 

correspondente. Apesar dos valores altimétricos atingidos, esta unidade apresenta 

uma morfologia suave. Aqui verifica-se a proliferação de povoamentos de vegetação 

mais rasteira, em alguns pontos intercalados com espécies arbóreas. 

De uma forma geral, dentro do ADV e ZEP, a paisagem atravessada pelo gasoduto 

apresenta uma elevada capacidade de absorção visual, como se pode concluir a 

partir da análise da tabela seguinte. Os troços cruzam estas demarcações 

preferencialmente em zonas que se caracterizam por apresentarem uma aptidão 

acrescida para aceitar um elemento exógeno à paisagem:  

Quadro 11 – Extensão de troços por traçado de acordo com capacidade de absorção visual da paisagem 

dentro do ADV 

Troço Traçado Extensão 
Total (km) 

Reduzida Moderada Elevada 
Extensão 

(km) % Extensão 
(km) % Extensão 

(km) % 

Troço 5 A = B 0,743 - - 0,404 54,37 0,339 45,63 
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Quadro 12 – Extensão de troços por traçado de acordo com capacidade de absorção visual da paisagem 

dentro da ZEP 

Troço Traçado Extensão 
Total (km) 

Reduzida Moderada Elevada 
Extensão 

(km) % Extensão 
(km) % Extensão 

(km) % 

Troço 3 
A 12,5 2,1 17,0 2,5 20,2 7,9 62,8 
B 14,8 0,2 1,7 6,9 46,5 7,7 51,8 

Troço 4 
A 10,3 0,2 1,9 4,2 41,8 5,7 56,4 
B 10,8 0,4 3,8 4,4 40,9 5,9 55,3 

Troço 5 A = B 8,4 3,0 35,2 1,2 13,8 4,3 51,0 

Troço 6 
A 22,2 1,5 6,6 12,6 56,7 8,1 36,7 
B 20,2 1,6 8,0 5,5 27,3 13,1 64,7 

 

Fazendo-se a análise com foco no Bem Património Mundial da UNESCO, é possível 

compreender a expressão que o atravessamento do gasoduto tem na sua globalidade 

para esta paisagem, sendo notória a reduzida representatividade do cruzamento de 

áreas que não se apresentam recetivas à implantação de um qualquer projeto similar 

ao do presente gasoduto, ou seja áreas coim baixa capacidade de absorção visual:  

Quadro 13 – Interferência do projeto, durante a fase de construção, com o ADV e respetiva ZEP face à 

capacidade de absorção visual da paisagem 

Fase de Construção 
Reduzida Moderada Elevada 

ADV ZEP ADV ZEP ADV ZEP 
Área Total (ha) 25600 225400 25600 225400 25600 225400 

A 
Área Interferida (ha) - 13,6 0,8 41,0 0,7 52,1 

Percentagem (%) - 0,006 0,003 0,018 0,003 0,023 

B 
Área Interferida (ha) - 10,5 0,8 35,9 0,7 66,0 

Percentagem (%) - 0,005 0,003 0,016 0,003 0,028 

 

Quadro 14 – Interferência dos traçados, na fase de exploração, com o ADV e respetiva ZEP face à 

capacidade de absorção visual da paisagem 

Fase de Exploração 
Reduzida Moderada Elevada 

ADV ZEP ADV ZEP ADV ZEP 
Área Total (ha) 25600 225400 25600 225400 25600 225400 

A 
Área Interferida (ha) - 6,8 0,4 20,5 0,4 26,1 

Percentagem (%) - 0,003 0,0015 0,009 0,0015 0,011 

B 
Área Interferida (ha) - 5,3 0,4 18,0 0,4 33,0 

Percentagem (%) - 0,005 0,003 0,016 0,003 0,028 

 

Esta conjuntura é decorrente da própria ocupação do solo – predominantemente 

áreas de matos ou de uso agrícola, de vegetação mais rasteira - que, como já 

referido anteriormente, apresenta uma grande capacidade de dissimulação de uma 
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infraestrutura com as características do gasoduto em estudo. Aquando da fase de 

construção, a abertura da faixa destinada à instalação do gasoduto não é tão 

percetível dado o facto deste tipo da vegetação ser mais baixa, não revelando de 

uma forma tão expressa como a vegetação arbórea, as operações de desmatamento 

levadas a cabo. Este tipo de vegetação destaca-se assim pela sua aptidão em 

reocupar áreas nas quais se estabelecia anteriormente, camuflando a faixa de 

servidão inerente à instalação do gasoduto, tornando a área afetada durante a fase 

de exploração praticamente nula. 

No que se refere à qualidade visual da paisagem, seria obviamente de prever uma 

preponderância da classe mais elevada. Ao atravessar uma zona demarcada como 

Património Mundial a paisagem apresenta um valor estético que se destaca. No 

desenvolvimento do projeto, apesar de se procurar sempre a solução mais vantajosa, 

torna-se inevitável o atravessamento de zonas com qualidade visual superior. 

Contudo, como se pode verificar a partir da análise do quadro seguinte, ambos os 

traçados se desviaram, quando exequível, de zonas com uma maior qualidade visual: 

Quadro 15 – Extensão de troços por traçado de acordo com qualidade visual da paisagem dentro do ADV 

Troços Traçado Extensão 
Total (km) 

Reduzida Moderada Elevada 
Extensão 

(km) % Extensão 
(km) % Extensão 

(km) % 

Troço 5 A = B 0,743 - - 0,165 22,2 0,578 77,8 

 

Quadro 16 – Extensão de troços por traçado de acordo com qualidade visual da paisagem dentro da ZEP 

Troços Traçado Extensão 
Total (km) 

Reduzida Moderada Elevada 
Extensão 

(km) % Extensão 
(km) % Extensão 

(km) % 

Troço 3 
A 12,5 0,7 5,3 3,2 25,3 8,7 69,4 
B 14,8 1,3 8,7 2,4 16,2 11,1 75,1 

Troço 4 
A 10,3 2,0 19,7 2,1 21,2 6,0 59,1 
B 10,8 0,4 4,0 2,5 23,7 7,7 72,3 

Troço 5 A = B 8,4 0,9 10,0 2,4 28,0 5,3 61,9 

Troço 6 
A 22,2 0,4 1,7 1,7 7,6 20,2 90,7 
B 20,2 0,1 6,1 4,5 22,2 14,5 71,8 

 

Apresenta-se ainda a expressão que o atravessamento de áreas da paisagem com maior 

qualidade visual dentro do ADV e respetiva ZEP representa nestas demarcações. 
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Quadro 17 – Interferência dos traçados, durante a fase de construção, com o ADV e respetiva ZEP face à 

qualidade visual da paisagem 

Fase de Construção 
Reduzida Moderada Elevada 

ADV ZEP ADV ZEP ADV ZEP 

Área Total (ha) 25600 225400 25600 225400 25600 225400 

A 
Área Interferida (ha) - 7,8 0,3 18,8 1,2 80,1 

Percentagem (%) - 0,003 0,001 0,008 0,005 0,036 

B 
Área Interferida (ha) - 7,6 0,3 23,6 1,2 77,2 

Percentagem (%) - 0,003 0,001 0,010 0,005 0,034 

 

Quadro 18 – Interferência dos traçados, na fase de exploração, com o ADV e respetiva ZEP face à 

qualidade visual da paisagem 

Fase de Exploração 
Reduzida Moderada Elevada 

ADV ZEP ADV ZEP ADV ZEP 
Área Total (ha) 25600 225400 25600 225400 25600 225400 

A 
Área Interferida (ha) - 3,9 0,15 9,4 0,6 40 

Percentagem (%) - 0,0015 0,0005 0,004 0,0025 0,018 

B 
Área Interferida (ha) - 3,8 0,15 11,8 0,6 38,6 

Percentagem (%) - 0,0015 0,0005 0,005 0,0025 0,017 

 

Como anteriormente descrito, os povoamentos de matos constituem o tipo de ocupação 

do solo predominante. Estes, com a sua variação de cores e texturas, dispondo-se ao 

longo do relevo suavemente ondulado, apresentam uma grande qualidade visual e 

contribuem em grande parte para o VUE do ADV. Ao cruzar predominantemente este 

tipo de manchas, o gasoduto evita a destruição de povoamentos que mais dificilmente se 

reinstalariam nas zonas afetadas. Posto isto, a qualidade visual perturbada pela 

instalação desta infraestrutura é facilmente restituída, sendo os valores apontados para 

a fase de exploração ainda menores do que o exposto que, de modo conservador, 

considera a faixa de 10 metros a árvores e arbustos. 

Assim, apesar de se verificar o atravessamento de áreas com uma qualidade visual 

elevada dentro do ADV e ZEP, dada a elevada capacidade de absorção que a 

paisagem apresenta, o gasoduto interfere predominantemente com áreas com uma 

sensibilidade visual reduzida-moderada: 



    

Página 66 de 149    G-14000-000001 
 Data: 30.06.2016  
 Rev.0 

Quadro 19 – Extensão de troços por traçado de acordo com sensibilidade visual da paisagem dentro do 

ADV 

Troços Traçado Extensão 
Total (km) 

Reduzida Moderada Elevada 

Extensão 
(km) % Extensão 

(km) % Extensão 
(km) % 

Troço 5 A = B 0,743 0,027 3,6 0,461 62,1 0,255 34,3 

 

Quadro 20 – Extensão de troços por traçado de acordo com sensibilidade visual da paisagem dentro da 

ZEP 

Troços Traçado Extensão 
Total (km) 

Reduzida Moderada Elevada 
Extensão 

(km) % Extensão 
(km) % Extensão 

(km) % 

Troço 3 
A 12,5 2,5 20,1 5,9 47,3 4,1 32,6 
B 14,8 3,0 20,6 5,2 35,2 6,5 44,2 

Troço 4 
A 10,3 2,8 27,7 4,0 39,7 3,3 32,6 
B 10,8 2,3 21,9 4,0 37,7 4,3 40,4 

Troço 5 A = B 8,4 2,4 28,2 2,3 26,6 3,9 45,2 

Troço 6 
A 22,2 1,8 8,2 6,5 29,4 13,9 62,4 
B 20,2 4,8 23,7 8,8 43,6 6,6 32,7 

A expressão de áreas de elevada sensibilidade revela-se assim bastante insignificante 

no seio do ADV e da ZEP: 

Quadro 21 – Interferência dos traçados, na fase de construção, com o ADV e respetiva ZEP face à 

sensibilidade visual da paisagem 

Fase de Construção 
Reduzida Moderada Elevada 

ADV ZEP ADV ZEP ADV ZEP 

Área Total (ha) 25600 225400 25600 225400 25600 225400 

A 
Área Interferida (ha) 0,05 19,1 0,92 37,5 0,51 50,2 

Percent. (%) 0,0002 0,008 0,004 0,017 0,002 0,022 

B 
Área Interferida (ha) 0,05 25,2 0,92 40,6 0,51 42,6 

Percent. (%) 0,0002 0,011 0,004 0,018 0,002 0,019 

 

Quadro 22 – Interferência dos traçados, na fase de exploração, com o ADV e respetiva ZEP face à 

sensibilidade visual da paisagem 

Fase de Exploração 
Reduzida Moderada Elevada 

ADV ZEP ADV ZEP ADV ZEP 
Área Total (ha) 25600 225400 25600 225400 25600 225400 

A 
Área Interferida (ha) 0,025 9,55 0,46 18,8 0,25 25,1 

Percentagem (%) 0,0001 0,004 0,002 0,009 0,001 0,011 

B 
Área Interferida (ha) 0,025 12,6 0,46 20,3 0,25 21,3 

Percentagem (%) 0,0001 0,006 0,002 0,009 0,001 0,009 
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Ressalva-se novamente o facto de que estas áreas de maior sensibilidade constituem 

predominantemente manchas de matos ou de ocupação agrícola, cuja reinstalação 

nos locais afetados é facilmente conseguida. Assim, de uma forma geral, é de prever 

que os impactes ocorrerão principalmente aquando da fase de construção do 

gasoduto, estádio em que será afetado o coberto vegetal em presença.  

Tendo em conta as medidas minimizadoras propostas, considera-se que estes 

impactes são negativos, temporários, de reduzida a moderada magnitude, 

localizados e pouco significativos. Acresce ainda o facto destes impactes se 

apresentarem predominantemente reversíveis, com a reinstalação do coberto do solo 

anteriormente existente, sendo esta perturbação bastante atenuada na fase de 

exploração.  

A presença do gasoduto no território pode apenas ser mais notória no atravessamento 

de zonas florestais, ocupação do solo que se apresenta minoritária na área de 

intervenção. 

No que se refere à fase de desativação, os efeitos expectáveis da remoção da 

tubagem e restantes equipamentos são equiparáveis à fase de construção, com a 

movimentação de solos e maquinaria e consequente remoção da vegetação que 

entretanto se desenvolveu (impactes negativos, temporários, de reduzida a 

moderada magnitude, localizados e pouco significativos). Contudo, dada a 

inexistência de uma infraestrutura no subsolo, estes impactes serão bastante 

atenuados a longo prazo, dada a possibilidade de reabilitação total da paisagem. 

Em suma, a paisagem apresenta uma moderada sensibilidade visual, resultado das 

elevadas capacidade de absorção visual e qualidade visual, na medida em que são as 

grandes extensões de matos que dominam a paisagem. Estas, a par das áreas 

agrícolas, constituem um tipo de vegetação mais rasteira que não permitem uma 

marcação muito expressiva da faixa de servidão do gasoduto, na medida em que 

apresentam uma elevada capacidade de reinstalação nas zonas perturbadas pela 

implantação do gasoduto no subsolo.  

Conclui-se, portanto, que não se preveem impactes na paisagem que 

comprometam o VUE do ADV. 
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7.1.4. Património Cultural e Arquitetónico 

O Alto Douro Vinhateiro constitui uma das condicionantes legais de âmbito 

patrimonial, intercetadas pelos corredores e traçados em estudo, de maior destaque.  

Como exposto anteriormente, o Alto Douro Vinhateiro está classificado como 

Património Mundial, na categoria de Paisagem Cultural, Evolutiva e Viva, pela 

UNESCO (ficha n.º 1046) e, posteriormente, classificado como Monumento Nacional 

(ao abrigo do art.º 15.º, n.º 7, da Lei n.º 107/2001, de 8 de setembro e Aviso n.º 

15170/2010, de 30 de julho) e com correspondente Zona Especial de Proteção, que 

coincide com a Região Demarcada do Douro. 

A Zona Especial de Proteção do Alto Douro Vinhateiro abrange todo o objeto 

classificado como Monumento Nacional, ou seja, a paisagem cultural do Douro 

Vinhateiro.  

O território do ADV constitui assim uma servidão administrativa tutelada pelo Estado 

passando as obras e intervenções a realizar no ADV e na ZEP a carecerem de 

autorização e acompanhamento dos órgãos competentes. 

De modo mais focado no projeto do gasoduto em estudo, os trabalhos realizados 

(levantamento de informação bibliográfica e prospeções arqueológicas) neste estudo 

revelaram a existência de 105 registos na área de projeto3. Contudo, como exposto 

na análise do EIA, esta distribuição produz uma imagem distorcida da informação, 

dado que o conjunto de referência base (os 105 registos) contém muitas ocorrências 

que foram destruídas, ocorrências que não foram localizadas por motivos vários (por 

exemplo: vegetação densa, acessos vedados, achados isolados, má 

georreferenciação), vestígios de superfície que não correspondem a sítios 

arqueológicos, e elementos arquitetónicos que foram removidos da sua posição 

original. 

Por este motivo, a avaliação de impactes patrimoniais dos corredores e dos troços em 

estudo realizada no EIA foi limitada às ocorrências que foram identificadas e 

caraterizadas durante os trabalhos de campo. 

                                             
3 Área de Projeto - Corredores selecionados para a implantação do gasoduto, que consiste numa faixa de terreno com 
largura variada (embora em grande parte da sua extensão tenha 400m de largura) 
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Na zona de atravessamento do próprio Alto Douro Vinhateiro não se refere a 

existência de quaisquer ocorrências patrimoniais inventariadas o que corrobora a 

informação do PIOT-ADV (como figura 12). 

No troço 5 (que inclui o atravessamento do Alto Douro Vinhateiro) a paisagem, 

identificada nas prospeções sistemáticas realizadas no âmbito do EIA (PK 59+335 a PK 

68+635, do traçado A e PK 61+075 a PK 70+375, do traçado B) carateriza-se pelo 

predomínio de cumeadas e pela má visibilidade do terreno (denso matagal e encostas 

de inclinação acentuada). 

 
Fotografia 1 - Vista geral do terreno no Troço 5 

 

  
Fotografia 2 - Vista geral do terreno no Troço 5 

 
Fotografia 3  - Vista geral do terreno no Troço 5 
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Neste troço a progressão pedestre foi muito condicionada e só pontualmente (em 

zonas de vinha ou de olival) se registou boa visibilidade. 

No quadro seguinte referem-se todas as ocorrências patrimoniais identificadas e 

caraterizadas na área de projeto (25 ocorrências) na zona em que este se insere na 

Zona Especial de Proteção (ZEP) do Alto Douro Vinhateiro.  

Quadro 23 – Ocorrências patrimoniais que formam o conjunto em estudo na ZEP 

N.º Designação Tipo de Sítio CNS Cronologia Troço 
Alternativa A Alternativa B 
PK Dist.(m) PK Dist.(m) 

37 Trigueira 2 Lagar --- Indeterminado 3 38+6 238 --- --- 

39 Quinta de São 
João 1 

Mancha de 
ocupação --- Romano 3 38+9 68 --- --- 

40 Quinta de São 
João 

Conjunto 
edificado e 
mancha de 
ocupação 

--- Romano, Alta Idade 
Média, Moderno 3 39+0 128 --- --- 

41 Lagar de Pisa-
Buréis Lagar 26922 Indeterminado 3 39+1 78 --- --- 

43 Capela de São 
João Capela --- Moderno 3 39+3 216 --- --- 

45 Alto da 
Canadinha Habitat 11140 Pré-História 3 40+4 431 --- --- 

47 Calçada da Relva Via --- Romano 3 --- --- 40+7 161 

48 Alto da 
Lamigueira 

Mancha de 
ocupação --- Pré-história recente 

e Proto - história 3 --- --- 41+1 17 

58 Vinha da Quinta 
da Canameira 2 

Mancha de 
ocupação 33212 Romano 3 --- --- 45+8 0 

62 
Capela da 
Senhora da 
Carvalha 

Capela --- Moderno/ 
Contemporâneo 4 --- --- 53+4 116 

63 Fonte da 
Carvalha Fonte --- Contemporâneo 4 --- --- 53+4 78 

579 Castelo Velho de 
Freixo de Numão 

Povoado 
fortificado 2641 Calcolítico e Idade 

do Bronze 4 52+2 101 55+4 41 

4 Picoto 1 Casa de apoio 
agrícola --- Contemporâneo 5 59+5 32 61+2 28 

5 Picoto 2 Casa de apoio 
agrícola --- Contemporâneo 5 61+6 32 63+3 32 

67 Alto das 
Malhadas 

Povoado 
fortificado 22886 

Pré-história 
recente?/ Idade do 
Ferro/ Idade Média 

5 64+0 265 65+7 265 

9 Foz do Sabor Povoado 
fortificado --- Pré-história recente 5 67+5 13 69+3 13 

10 Foz do Sabor 2 Casa de apoio 
agrícola --- Contemporâneo 5 68+3 27 70+0 27 

11 Foz do Sabor 3 Casa de apoio 
agrícola --- Contemporâneo 5 68+4 13 70+1 13 

68 Lameirões / 
Chouriça Habitat --- Romano 6 69+0 0 70+8 247 

71 Vila Maior Villa 4157 Romano / Idade 
Média 6 69+5 301 71+2 187 

72 Ruínas de São 
Gregório Capela --- Romano / Moderno 6 --- --- 75+1 62 
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Quadro 23 – Ocorrências patrimoniais que formam o conjunto em estudo na ZEP 

N.º Designação Tipo de Sítio CNS Cronologia Troço 
Alternativa A Alternativa B 
PK Dist.(m) PK Dist.(m) 

77 Santa Marinha Povoado 
fortificado 18121 Idade do Ferro e 

Idade Média 6 --- --- 5+8 54 

78 Chã Grande Monumento 
megalítico 18118 Neo-calcolítico 6 0+9 40 --- --- 

80 Cabeço da Mina Santuário 2273 Calcolítico 6 6+3 6 --- --- 

82 Capela de São 
Jorge Capela --- Moderno/ 

Contemporâneo 6 10+2 57 --- --- 

 

A distribuição linear das 25 ocorrências pelos troços inseridos na área da ZEP do ADV 

é a seguinte:  

 Corredor A (19) - Troço 3: 6 registos; Troço 4:1 registo; Troço 5: 6 registos; 

Troço 6: 5 registos.  

 Corredor B (15) – Troço 3: 3 registos; Troço 4: 3 registos; Troço 5: 6 registos; 

Troço 6: 4 registos. 

Para a identificação da afetação de ocorrências patrimoniais têm-se o seguinte: 

 Área de afetação direta - zona de implantação do gasoduto, mais 

concretamente a uma faixa de terreno com 20m de largura, e ao longo de toda 

a sua extensão, correspondente à afetação durante a fase de construção. 

 Área de afetação indireta - corredor com 50m de largura, centrado ao eixo da 

conduta. Esta faixa de terreno constitui uma medida preventiva e deverá servir 

para sinalizar todos os potenciais impactes negativos diretos, que poderão 

eventualmente ocorrer durante o decorrer da empreitada, mais concretamente 

na abertura de acessos às frentes de obra, na desmatação do terreno e na 

movimentação de máquinas. 

O quadro seguinte sintetiza a distribuição das ocorrências inventariadas durante os 

trabalhos de campo pelos corredores e pelos troços inseridos na Zona Especial de 

Proteção do Alto Douro Vinhateiro. 
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Quadro 24 –  Distribuição das ocorrências inventariadas durante os trabalhos de campo pelos corredores 

e pelos troços 

Alternativa Impacte 

Troço 3 Troço 4 Troço 5 Troço 6 

N
.º

 d
e 

oc
or

rê
nc

ia
s 

N
.º

 d
as

 
oc

or
rê

nc
ia

s 

N
.º

 d
e 

oc
or

rê
nc

ia
s 

N
.º

 d
as

 
oc

or
rê

nc
ia

s 

N
.º

 d
e 

oc
or

rê
nc

ia
s 

N
.º

 d
as

 
oc

or
rê

nc
ia

s 

N
.º

 d
e 

oc
or

rê
nc

ia
s 

N
.º

 d
as

 
oc

or
rê

nc
ia

s 

A 

Negativo 
direto 0 - 0 - 0 - 2 68, 80 

Negativo 
indireto 0 - 0 - 2 9, 11 0 - 

Nulo 6 37, 39, 
40,41, 43, 45 1 579 4 4, 5, 67, 

10 3 71, 78, 82 

B 

Negativo 
direto 1 58 0 - 0 - 0 - 

Negativo 
indireto 1 48 0 - 2 9, 11 0 - 

Nulo 1 47 3 62, 63, 579 4 4, 5, 67, 
10 4 68, 71, 

72, 77 

 

Tendo em conta a metodologia exposta no EIA (Anexo H3 – Volume 3 do EIA) e 

respetiva classificação de impactes, refere-se que: 

 Alternativa A - O eixo do gasoduto atravessa a mancha de materiais de 

Lameirões (n.º 68). No caso da do Cabeço da Mina (n.º 80/CNS 2273), o limite da 

Zona de Proteção deste santuário pré-histórico encontra-se a cerca de 6 m de 

distância do eixo da conduta, ou seja, na área de incidência direta do projeto. 

Contudo, como a ZP é um limite administrativo sem correspondência física no local 

e como o limite conhecido deste sítio arqueológico encontra-se fora do corredor, 

considera-se que não existem impactes negativos diretos no sítio arqueológico. 

Assim, existe apenas uma ocorrência com potenciais impactes negativos (n.º 

68) e uma ocorrência na área de incidência direta do projeto, mas sem 

impactes negativos diretos efetivos (n.º 80). A avaliação de impactes 

patrimoniais exposta no EIA demonstra que a ocorrência n.º 68 tem um impacte 

negativo pouco significativo (Valor Patrimonial - Classe C). 

 Alternativa B - apenas um sítio com potencial impacte negativo direto: 

n.º 58/CNS 33212 (troço 3), Vinha da Quinta da Canameira 2, com impacte 

negativo pouco significativo (Valor Patrimonial - Classe D). 

Os sítios com eventuais impactes negativos indiretos (2 na Alternativa A e 3 na 

Alternativa B) devem ser sinalizados em fase de construção, de forma a evitar 

qualquer afetação direta. 



    

Página 73 de 149    G-14000-000001 
 Data: 30.06.2016  
 Rev.0 

Assim, considera-se que a afetação dos valores patrimoniais integrados na Zona 

Especial de Proteção do Alto Douro Vinhateiro são diminutos pelo que não põem em 

causa o valor patrimonial do Bem. 

Uma análise mais detalhada face ao património classificado, quintas, locais de culto 

que conferem VUE ao ADV é apresentada no Capítulo 7.2, sendo aí avaliado o 

impacte. 

7.1.5. Sistemas Ecológicos 

Os corredores em estudo desenvolvem-se numa região muito relevante em termos 

ecológicos e paisagísticos, onde se encontram definidas diversas áreas classificadas 

de proteção da Natureza.  

De uma forma geral, a área de desenvolvimento dos corredores e traçados apresenta 

algumas áreas bem conservadas, albergando um número elevado de espécies 

florísticas e faunísticas relevantes do ponto de vista da conservação, assim como 

habitats naturais.  

Tendo em conta o enfoque no Alto Douro Vinhateiro que se pretende no presente 

relatório, cuja importância decorre essencialmente de valores relacionados com a 

componente paisagística, a análise seguinte centra-se na componente florística, 

sendo para este efeito a componente faunística praticamente irrelevante. 

São então identificadas as áreas de maior relevância ecológica, cujos critérios de 

classificação se apresentam divididos em dois níveis, um primeiro que corresponde às 

áreas “Muito Sensíveis” do ponto de vista ecológico, que são definidas como 

condicionantes ecológicas, e um segundo nível que corresponde a áreas “Sensíveis”, 

cuja afetação deverá ser evitada, sempre que possível e/ou tecnicamente viável. 

As áreas consideradas ecologicamente “Muito Sensíveis” incluem os seguintes 

critérios: 

 Áreas com presença de habitats ou espécies de flora prioritárias de acordo com 

o Decreto-Lei n.º 140/99, de 24 de abril, com as alterações efetuadas pelos 

Decretos-Lei n.º49/2005, de 24 de fevereiro e n.º156-A/2013, de 8 de 

novembro; 

 Áreas que coincidam com os locais de reprodução ou abrigo de espécies animais 

com estatuto CR, EN ou VU em Portugal e/ou a nível internacional ou 
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classificadas como SPEC 1, de acordo com os critérios da BirdLife International 

para a avifauna; 

As áreas consideradas “Sensíveis” correspondem a:  

 Áreas com presença de habitats e espécies vegetais ou animais (que 

correspondam aos seus locais de abrigo e reprodução), as quais estejam 

incluídas no Decreto-Lei n.º 140/99, de 24 de abril, com as alterações 

efetuadas pelos Decretos-Lei n.º49/2005, de 24 de fevereiro e n.º156-A/2013, 

de 8 de novembro, sujeitas a legislação específica de proteção ou consideradas 

raras a nível nacional. 

No que respeita à Flora e Vegetação, não ocorre o atravessamento de áreas “Muito 

sensíveis” pelos traçados na zona inserida no Alto Douro Vinhateiro e respetiva Zona 

Especial de Proteção (ZEP). 

Relativamente a “Áreas Sensíveis” não se refere igualmente nenhuma área 

interferida coincidente com a área do Alto Douro Vinhateiro. Na área integrada na 

ZEP refere-se as seguintes interferências:  

 Troço 3 (traçado A) - Afetação do habitat 8230 – Rochas siliciosas com 

vegetação pioneira da Sedo-Scleranthion ou da Sedo albi-Veronicion dillenii, 

que está associada ao biótopo matos com afloramentos rochosos, numa 

extensão de cerca de 0,23m (junto ao PK 37+3). 

 Troço 5 (traçado A e B) - Atravessamento de Povoamento de folhosas-Azinho, 

onde ocorre o habitat 9340 - Florestas de Quercus ilex e Quercus rotundifolia, 

numa extensão de 3,6 km, junto ao rio Douro (PK 64+4 e 67+8 do Traçado A). 

De um modo geral, os impactes negativos identificados sobre a flora e vegetação 

ocorrem, essencialmente na fase de construção do Gasoduto. Nessa fase, decorre a 

afetação de habitats e espécies florísticas, sendo que a afetação de habitats com 

estrato arbóreo ou habitats rochosos, que serão suprimidos, consiste no principal 

impacte identificado. Genericamente, os impactes são considerados negativos e com 

magnitude muito baixa a baixa, com carácter temporário para espécies herbáceas e 

arbustos de porte pequeno a médio, e permanentes para espécies arbóreas e 

arbustivas de porte grande, sendo também reversíveis em comunidades herbáceas e 

arbustos de porte pequeno a médio, ou irreversíveis, numa faixa estreita (10 a 20 

metros), no que toca a comunidades de espécies arbóreas e arbustivas de porte 

grande. Em termos de significância, os impactes são classificados com significância 
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baixa a moderada, dado que, muitas das fitocenoses presentes poderão ser 

recuperadas na fase de exploração. 

Durante a fase de exploração, para a flora considera-se a supressão de espécies 

arbóreas, que impede que sejam atingidas as comunidades climácicas, sendo 

classificado como um impacte com significância baixa. Considera-se ainda a possível 

colonização dos espaços abertos por espécies exóticas invasoras. 

Desta forma, considera-se não haver um impacte direto sobre o Alto Douro Vinhateiro 

que interfira com o seu estatuto. A interferência com as áreas de importância 

ecológica na ZEP é também pouco expressiva, apenas com alguma dimensão no troço 

5 (no meandro do rio Douro), que, no entanto, não constitui um fator que provoque 

alterações que resultem na degradação/afetação do Bem Alto Douro Vinhateiro. 

7.1.6. Recursos Hídricos 

Na zona de atravessamento do Alto Douro Vinhateiro os corredores e traçados (nesta 

zona comuns) desenvolvem-se em zona de cumeada pelo que não existem zonas de 

especial sensibilidade em termos de meio hídrico intercetado. 

Apenas se refere já na Zona Especial de Proteção, o atravessamento do próprio rio 

Douro, entre outras linhas de água afluentes, nomeadamente, na margem esquerda: 

ribeira de Entrevinhas, ribeira Centieira, ribeira da Concelha, ribeira das Mós, e na 

margem direita: ribeira da Vilariça, ribeiro Grande, ribeira da Macieira, Ribeira de 

Roios, Ribeira da Laça, Ribeira dos Lameiros, ribeira da Freixeda e Ribeira da Fonte 

da Ordem. 

O atravessamento do rio Douro pelo projeto constitui uma situação especial em que, 

pela sua dimensão será necessário adotar um método de perfuração horizontal 

dirigida (HDD – Horizontal Direccional Drilling). Assim, considera-se a adoção deste 

método de atravessamento, em túnel subterrâneo, permite garantir que não haverá 

qualquer impacte direto sobre esta linha de água. 

Relativamente às restantes linhas de água haverá com certeza um impacte 

temporário pela perturbação direta no leito do rio. Nesta situação são várias as 

medidas que poderão ser aplicadas e que permitirão minimizar os impactes, 

nomeadamente pela restrição temporária das intervenções, minimização da afetação 
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da vegetação ripícola e garantia de adequadas condições de escoamento, medidas 

estas contempladas no EIA. 

Relativamente ao atravessamento das linhas de água e admitindo o adequado 

cumprimento das medidas minimizadoras, considera-se que os impactes na fase de 

construção são negativos, temporários, de reduzida a moderada magnitude, localizados 

e pouco significativos, passando genericamente a nulos na fase de exploração. 

Em termos de meio subterrâneo, o gasoduto enquadra-se na grande unidade 

geológica designada na literatura da especialidade por Maciço Antigo sem 

interferência igualmente expressiva ou que tenha alguma consequência 

relativamente à afetação do ADV. 

7.1.7. Ambiente Sonoro 

Em termos de ambiente sonoro da zona este é relativamente calmo, as principais 

fontes de ruído responsáveis pelo estabelecimento do ambiente sonoro na zona 

envolvente do projeto são: Naturais, Atividades humanas e Tráfego rodoviário nas 

principais vias existentes 

A zona de atravessamento do projeto no Alto Douro Vinhateiro é constituída 

essencialmente por matos e áreas de olival e alguma vinha, sendo que não existem 

na vizinhança imediata do projeto zonas mais sensíveis ao ruído (como aglomerados 

urbanos ou habitações isoladas). 

Num modo mais lato, na Zona Especial de Proteção do Alto Douro Vinhateiro, como 

identificado no EIA, observam-se, na envolvente do gasoduto (dentro do corredor de 

400 metros), pequenos aglomerados populacionais e casas de habitação isoladas 

estando os mais próximos a distâncias variáveis do eixo do gasoduto, destacando-se:  

Quadro 25 – Usos do solo com sensibilidade ao ruído dentro dos corredores em estudo 

Troço Corredor Usos do solo com sensibilidade ao ruído 

3 B 

Cerca do PK 41+0, casas de habitação, na periferia de Relva, lado esquerdo, a distâncias 
iguais ou superiores a 70 m; 
Cerca do PK 42+3, casas de habitação, lado esquerdo, na localidade de Quintas, a 
distâncias iguais ou superiores a 90 m; 
Cerca do PK 45+0, casas de habitação, lado esquerdo, a distâncias iguais ou superiores a 
200 m; 
Cerca do PK 45+7, casas de habitação, ambos os lados, a distâncias iguais ou superiores a 
80 m. 

4 B Cerca do PK 53+4, casas de habitação, na localidade de Freixo de Numão, ambos os 
lados, a distâncias iguais ou superiores a 100 m. 
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Quadro 25 – Usos do solo com sensibilidade ao ruído dentro dos corredores em estudo 

Troço Corredor Usos do solo com sensibilidade ao ruído 

5 
A = B Entre cerca do PK 68+1 a 68+5 do Corredor A e cerca do PK 69+8 a 70+3 do Corredor B, 

casas de habitação, ambos os lados, em Foz do Sabor, a distâncias iguais ou superiores a 
80 m. 

6 

A 

Cerca do PK 69+2 (Linha 14000), casas de habitação, lado esquerdo, a cerca de 70 m de 
distância. 
Cerca do PK 77+0 (Linha 14000), lado direito, casas isoladas, a distâncias superiores a 
100 m. 
Cerca do PK 78+3 (Linha 14000), lado esquerdo, casas isoladas, a distâncias superiores a 
35 m. 
Cerca do PK 6+0 (Linha 14001), lado direito, casas isoladas, a distâncias superiores a 200 
m. 

B 

Cerca do PK 71+0 (Linha 14000), casas de habitação, lado esquerdo, a cerca de 70 m de 
distância. 
Entre cerca do PK 75+9 a 76+2 (Linha 14000), casas de habitação, ambos os lados, a 
distâncias iguais ou superiores a 40 m; 
Cerca do PK 76+8 (Linha 14000), casas de habitação com anexos, lado esquerdo, a 
distâncias iguais ou superiores a 240 m; 
Cerca do PK 1+0 (Linha 14001), casas de habitação com anexos, lado esquerdo, a 
distâncias iguais ou superiores a 30 m. 

 

A alteração do ambiente sonoro local poderá ser induzida a dois tempos: 

 na fase de construção, devido aos trabalhos de construção nomeadamente, 

preparação do terreno, desmatação e terraplanagem, trabalhos de escavação 

(abertura das valas), de soldadura dos troços de tubagem e transporte de 

materiais e/ou equipamentos em veículos pesados e 

 na fase de exploração, devido ao normal funcionamento do Gasoduto. 

Na fase de construção, o ruído gerado por máquinas e equipamentos ruidosos como 

martelos hidráulicos e escavadoras e pelos camiões pesados de transporte de 

material, apresentará níveis elevados. Contudo, nem todas as operações de 

construção empregam equipamento e maquinaria ruidosa. O ruído proveniente da 

fase de construção poderá afetar zonas na vizinhança do gasoduto, no entanto, 

decorrerá num período de tempo muito curto. As alterações introduzidas no ambiente 

sonoro pelas obras de construção poderão ser sentidas, no entanto, os impactes gerados 

não assumirão significado, dado o curto período de tempo que ocupam e atendendo ao 

afastamento dos usos do solo com sensibilidade ao ruído. 

De qualquer forma e tendo por objetivo avaliar a interferência com o Alto Douro 

Vinhateiro e o seu Valor Universal Excecional o que mais importa avaliar é a afetação 

decorrente da fase de exploração uma vez que a fase de construção introduz uma 

alteração apenas temporária e reversível e nesse sentido, sem significado. 
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Na fase de exploração, a eventual geração de ruído teria caráter permanente, no 

entanto o gasoduto corresponde a uma infraestrutura enterrada em todo o seu 

percurso, só existindo à superfície construções associadas a estações (sem estações 

no Alto Douro Vinhateiro mas apenas na Zona Especial de Proteção – Estações de 

Freixo de Numão (JCT 14200) e da Vilariça (JCT 14300 – Vilariça)). São estes 

equipamentos mecânicos e elétricos as únicas fontes emissoras de ruído para o 

exterior. 

Atualmente encontra-se em funcionamento a estação de Celorico da Beira, no início 

do traçado. De modo a avaliar o ruído emitido por uma estação teve-se como base os 

níveis sonoros registados nesta estação, em funcionamento, sendo que se constatou 

que o ruído emitido é pouco percetível na sua envolvente. 

Assim tendo em conta o referido, face à tipologia do projeto em causa considera-se 

irrelevante a sua interferência ao nível do ambiente sonoro pelo que não se refere 

qualquer afetação do Alto Douro Vinhateiro, havendo a manutenção da integridade 

do Bem. 

7.2. Apreciação e avaliação da interferência com os Atributos que 
conferem o Valor Universal Excecional (VUE) 

Face à inevitável interferência com o Alto Douro Vinhateiro (ADV) e respetiva Zona 

Especial de Proteção (ZEP), na seleção das alternativas de traçados do gasoduto, foi 

desde logo privilegiado o atravessamento numa zona menos sensível do ponto de 

vista da subsistência das comunidades e património em presença, e que caraterizam 

a paisagem do Alto Douro Vinhateiro, Bem Património da Humanidade. 

Contudo, este atravessamento representará impactes que se farão sentir na 

sequência da implantação do projeto em estudo e que se distinguem nas suas 

diferentes fases de estabelecimento (fase de construção, exploração e desativação) e 

em graus de afetação distintos. 

Posto isto, apresenta-se em seguida uma sistematização da interferência do projeto 

em estudo com a área do ADV e ZEP associada, desenvolvendo-se nos subcapítulos 

subsequentes uma explicitação mais aprofundada do alcance da perturbação em cada 

um dos seus atributos, naturais e culturais, conferidores do VUE. 

Para cada atributo e no sentido de verificar a interferência do projeto considera-se 

na quantificação das áreas afetadas na construção e na fase de exploração. 
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Como já mencionado anteriormente, na fase de construção, de um modo 

conservador, é considerada uma afetação temporária, de uma faixa de 20 metros 

correspondente à largura interferida, como explicito na figura seguinte. 

 
Figura 13 Representação de uma faixa de trabalho típica 

Na fase de exploração a afetação é mais diminuta e resulta da faixa de servidão (de 

acordo com o n.º 4 do artigo 10.º do Decreto-Lei n.º 8/2000, de 8 de fevereiro) 

necessária, como exposto no capítulo 5.4. Esta afetação é variável pois as limitações 

são diferentes consoante a ocupação do solo, destacando-se que: 

 O terreno não será arado, nem cavado, a uma profundidade superior a 50 cm, 

numa faixa de 2 m para cada lado do eixo longitudinal da tubagem; 

 É proibida a plantação de árvores ou arbustos numa faixa de 5 m para cada lado 

do eixo longitudinal da tubagem; 

 É proibida a construção de qualquer tipo, mesmo provisória, numa faixa de 

10 m para cada lado do eixo longitudinal da tubagem. 

Assim, considera-se que, a faixa é reduzida dos 20 m (da fase de construção) 

genericamente para 10 m (exceto face à construção de edificado), podendo mesmo 

ser inferior ou nula em ocupações do solo compatíveis, como no caso dos matos. 

No Desenho 1 apresentado no final do presente documento, é identificada a 

distribuição dos atributos que conferem o VUE ao ADV ao longo dos traçados em 

estudo, na área inserida no Alto Douro Vinhateiro e respetiva Zona Especial de 

Proteção e que apoia a análise seguinte. 
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7.2.1. Atributos naturais do ADV 

7.2.1.1. Matos e Matas 

Como referido no PIOT-ADV (Anexo B) “a classe Matos e Matas refere-se à classe de 

património natural mais estruturante e emblemática ao nível da paisagem do ADV. 

Integra dois tipos de formações lenhosas afins mas de diferentes alturas que, pelo 

facto de participarem no mosaico da paisagem de modo similar, no estudo relativo a 

2012, são incorporadas numa só classe: 

1) matos correspondem a formações arbustivas, espontâneas, de pequeno a 

grande porte, com alturas médias até 5 m; 

2) matas correspondem a formações arbóreas espontâneas, com altura média 

superior a 5 m. 

Desenvolvem-se em todos os espaços não cultivados evoluindo para formações clímax 

essencialmente de Sobreiro (Quercus suber) e de Azinheira (Quercus rotundifolia) 

respetivamente em zonas menos secas e mais secas.” 

No que se refere à interferência de ambos os traçados com zonas de matos e matas, 

os quadros seguintes fazem a síntese da sua afetação pelo projeto. 

A informação de base para a identificação destas áreas partiu do trabalho já 

desenvolvido no EIA, mais precisamente no fator ambiental Solos e Usos do Solo, 

onde haviam já sido identificadas as áreas de matos. As matas correspondem às áreas 

identificadas no EIA como áreas de Sobro e Azinho por constituírem as espécies 

arbóreas autóctones na região (vide Desenho 2 – Volume 4 do EIA). 



    

Página 81 de 149    G-14000-000001 
 Data: 30.06.2016  
 Rev.0 

Quadro 26 – Extensão de troços por traçado interferentes com áreas de matos dentro do ADV e respetiva ZEP 

Troços Traçado 

Dentro do ADV Dentro da ZEP  

Extensão 
Total 
(km) 

Extensão 
de Matos 

(km) 
% 

Área de matos interferida (ha) Extensão 
Total (m) 

Extensão de 
Matos (km) % 

Área de matos interferida 
(ha) 

Construção Exploração Construção Exploração 

Troço 3 
A - - - - - 12,5 3,6 28,5 7,1 0 
B - - - - - 14,8 4,6 30,8 9,1 0 

Troço 4 
A - - - - - 10,3 3,5 34,0 7,0 0 
B - - - - - 10,8 4,6 42,5 9,2 0 

Troço 5 A = B 0,743 0,344 46,3 0,7 0 8,4 3,1 37,1 6,2 0 

Troço 6 
A - - - - - 22,2 4,2 19,0 8,4 0 
B - - - - - 20,2 8,5 41,9 16,9 0 

 

Quadro 27 – Extensão de troços por traçado interferentes com áreas de matas dentro do ADV e respetiva ZEP 

Troços Traçado 

Dentro do ADV Dentro da ZEP  

Extensão 
Total 
(km) 

Extensão 
de Matas 

(km) 
% 

Área de matas interferida (ha) Extensão 
Total (m) 

Extensão de 
Matas (km) % 

Área de matas interferida 
(ha) 

Construção Exploração Construção Exploração 

Troço 3 
A - - - - - 12,5 2,8 22,2 5,6 2,8 
B - - - - - 14,8 0,2 1,3 0,4 0,2 

Troço 4 
A - - - - - 10,3 0 0 0 0 
B - - - - - 10,8 0,2 1,7 0,4 0,2 

Troço 5 A = B 0,743 0 0 0 0 8,4 3,7 44,6 7,5 3,8 

Troço 6 
A - - - - - 22,2 0,1 0,5 0,2 0,1 
B - - - - - 20,2 0,2 1,2 0,5 0,3 
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Matos 

Da análise do quadro 26 tem-se que: 

 Na extensão de atravessamento do ADV (743 metros), os traçados interferem 

com áreas de matos em 46,4% (344 metros) da sua extensão; 

 Por outro lado o troço 5 abrange também áreas de matos fora do ADV mas 

ainda dentro da demarcação da sua ZEP, em 37,1 % da sua extensão (3,1 km); 

 O cruzamento do gasoduto com áreas de matos na área da ZEP começa a 

manifestar-se a partir do troço 3 até ao troço 6, representando entre cerca de 

19% (traçado A – troço 6) a 42,5% do (traçado B - troço 4) da ocupação do solo 

intercetada pela ZEP em cada troço.  

 Considera-se que as áreas de matos poderão ser totalmente restabelecidas 

durante a fase de construção pelo que a afetação é considerada unicamente na 

fase de construção, tendendo a nula na fase de exploração. 

De uma forma geral, e em suma, no que se refere à interferência total de cada um 

dos troços com a RDD - Região Demarcada do Douro (ADV e respetiva ZEP), durante a 

fase de construção, é possível deduzir o seguinte: 

 Troço 3 - O traçado A interfere com áreas de matos em 28,5% da extensão que 

integra a ZEP. O traçado B interfere em 30,8%, pelo que se considera o traçado 

A como mais favorável. 

 Troço 4 - O traçado A interfere com áreas de matos em 34,0%. O traçado B 

interfere em 42,5% pelo que se considera o traçado A como mais favorável; 

 O troço 5, troço comum, interfere com a RDD (ADV e ZEP) em 37,9% 

correspondendo em 0,8 % à área inserida no ADV e 37,1 % à área inserida na 

ZEP; 

 Troço 6 - O traçado A interfere com áreas de matos em 19% da extensão que 

integra a ZEP. O traçado B interfere em 41,9%. Deste modo o traçado A 

assume-se como claramente mais favorável. 
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Fotografia 4  - Zona de matos (troço 4) 

Apesar destes valores de matos corresponderem a uma situação com grande 

representatividade na zona de atravessamento dos traçados, como referido 

anteriormente, esta corresponde a uma classe com fácil recuperação após a 

intervenção pelo que a afetação apresenta caráter temporário e cinge-se à fase de 

construção. 

Expõe-se ainda a percentagem de afetação das áreas de matos, durante a fase de 

construção, dentro do ADV e respetiva ZEP, comparativamente com a área total da 

demarcação do Bem Património Mundial da UNESCO e sua zona de proteção. Na fase 

de exploração considera-se a afetação nula. 

Quadro 28 – Interferência dos traçados com o ADV e respetiva ZEP (áreas de matos), na fase de 

construção 

Fase de Construção Alto Douro Vinhateiro  Zona Especial de Proteção  
Área Total (ha) 24600 225400 

Área Total de matos (ha) 4814 ha (Fonte:PIOT-ADV) Sem informação 

Traçado A  

Área Interferida (ha) 0,7 28,8 

Percentagem (%) 

0,003 da área total do ADV 
0,015 face às áreas de vinha com 

outros tipos de armação do 
terreno no ADV 

0,013 

Traçado B  
Área Interferida (ha) 0,7 41,5 

Percentagem (%) 0,003 0,018 

 

Desta forma é possível compreender a expressão da interferência da faixa de 

intervenção do gasoduto com as áreas de matos, enfatizando-se o reduzido grau de 

perturbação da implantação desta infraestrutura no seio do Bem: 

 A afetação de matos pelo projeto representa apenas 0,003% da superfície do 

ADV (0,7 ha de um total de 24600 ha) e 0,015% face ao total de áreas de matos 

do ADV; 
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 Relativamente à ZEP, o traçado A representa uma interferência com 0,013% 

(28,8 ha de um total de 225400 ha) e o traçado B representa também apenas 

uma interferência com 0,018% da ZEP (41,5 ha de um total de 225400 ha). 

Mais uma vez, ressalva-se ainda a questão referente às próprias condições técnicas 

inerentes à implantação de um gasoduto. Após a instalação desta infraestrutura, a 

faixa aberta no terreno é atenuada ao longo do tempo, com a reinstalação das 

espécies anteriormente removidas. Esta situação é especialmente notória no caso das 

áreas de matos, áreas de vegetação mais baixa, que apresentam uma elevada 

capacidade de reocupação das zonas afetadas, pelo facto das suas raízes não 

atingirem grandes profundidades, não estando o seu desenvolvimento condicionado 

pela presença da infraestrutura em estudo. 

Posto isto, e apesar dos matos apresentarem uma grande preponderância nesta 

região, conferindo VUE ao Alto Douro Vinhateiro, a interferência global do gasoduto 

com este tipo de áreas apresenta-se muito pouco significativa, nomeadamente 

dentro da própria demarcação do ADV. 

Assim, apesar do valor muito elevado deste atributo, e de se verificar a perturbação 

física de algumas áreas de matos, com a sua destruição aquando da abertura da faixa 

intervenção do gasoduto, estes matos têm um grande potencial de reinstalação e 

reivindicação dos locais afetados, sendo desta forma o impacte temporário, cingindo-

se à fase de construção, recuperando logo durante os primeiros anos da exploração. 

Desta forma, a magnitude do impacte resultante apresenta-se negligenciável, 

durante a fase de construção, a nula, na fase de exploração, considerando-se as 

alterações decorrentes da implantação do gasoduto desprezáveis, dada a capacidade 

de recuperação deste tipo de ocupação do solo. Posto isto, a significância do 

impacte sobre este atributo apresenta-se reduzida na fase de construção, a neutra 

na fase de exploração. 

Matas 

Relativamente às matas, da análise do quadro 27 tem-se que: 

 Na extensão de atravessamento do ADV não se refere a interferência com 

quaisquer áreas de matas; 

 Contudo, o troço 5 abrange áreas de matas fora do ADV mas ainda dentro da 

demarcação da ZEP, em 43,8% da sua extensão (3,7 km); 
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 Excetuando-se o caso do troço 5, que atravessa uma mancha de matas de 

maiores dimensões imediatamente a norte da demarcação do Alto Douro 

Vinhateiro, na zona do meandro do rio Douro, é o traçado A, no troço 3 aquele 

que se desenvolve em grande parte em matas (representando cerca de 22% da 

ocupação do solo da sua extensão integrada na ZEP neste troço). Como menor 

expressão destaca-se o troço 4 – traçado A, sem qualquer interferência com 

matas. 

De uma forma geral, e em suma, no que se refere à interferência total de cada um 

dos troços com a RDD, é possível deduzir que só se verifica o atravessamento de 

áreas de matas dentro da ZEP, destacando-se o seguinte: 

 Troço 3 - O traçado A interfere com matas em 22,2% e o traçado B interfere em 

1,29% de matas dentro da ZEP. Desta forma o traçado B é aquele que se 

apresenta como mais favorável neste troço; 

 Troço 4 - O traçado A não interfere com áreas de matas. Por sua vez, o traçado 

B interfere apenas em 1,65% pelo que o traçado A é o mais favorável; 

 O troço 5 interfere com matas em 40,97% da sua extensão; 

 Troço 6 - O traçado A interfere com matas em 0,5% da extensão que integra a 

ZEP. O traçado B interfere em 1,2%. Desta forma o traçado A é o que se 

apresenta como mais favorável. 

Expõe-se ainda a percentagem de afetação das áreas de matas, durante as fases de 

construção e exploração, comparativamente com a área total da demarcação do Bem 

Património Mundial da UNESCO e sua zona de proteção.  

Quadro 29 – Interferência dos traçados com o ADV e respetiva ZEP (áreas de matas) 

 Alto Douro Vinhateiro Zona Especial de Proteção 
Área Total (ha) 24600 225400 

Área Total de matas (ha) 2250 ha (Fonte:PIOT-ADV) Sem informação 

Traçado A 

Fase de 
Construção 

Área Interferida (ha)  - 13,3 
Percentagem (%) - 0,006 

Fase de 
Exploração 

Área Interferida (ha) - 6,7 
Percentagem (%) - 0,003 

Traçado B 

Fase de 
Construção 

Área Interferida (ha) - 8,7 
Percentagem (%) - 0,004 

Fase de 
Exploração 

Área Interferida (ha) - 4,4 
Percentagem (%) - 0,002 
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É então possível compreender a muito reduzida expressão da interferência da faixa 

de intervenção do gasoduto no Bem Património Mundial da UNESCO e respetiva ZEP 

com as áreas de matas identificadas na área de estudo: 

 No que se refere à demarcação do próprio ADV, a afetação de matas pelo 

projeto não tem qualquer representação; 

 Relativamente à ZEP, durante a fase de construção, o traçado A representa 

uma interferência com 0,006% e o traçado B representa também apenas uma 

interferência com 0,004% da ZEP. Na fase de exploração, a área de afetação é 

ainda minorada, correspondendo a 0,003% do traçado A e 0,002, no traçado B. 

É, desta forma, evidente que se verifica uma perturbação mínima das manchas de 

matas que surgem ao longo da área de estudo. Contudo, uma das manchas que se 

destaca de modo evidente no território, e ocorre do troço 5, localiza-se 

imediatamente a sul do rio Douro, como apresentada na figura seguinte. 
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Figura 14 - Mancha de matas a sul do rio Douro, com coberto vegetal esparso 

Porém, importa aqui sublinhar que esta área identificada como matas não constitui 

efetivamente uma mancha contínua e densa em arvoredo, mas sim povoamentos de 

vegetação arbórea espontânea com exemplares dispersos, intercalados por matos 

baixos. 

Assim, apesar da componente arbórea corresponder a uma das situações que 

representa maior afetação, face à tipologia do projeto em causa e à necessária faixa 
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de servidão, as manchas de matas correspondem essencialmente a povoamentos de 

sobro e azinho com exemplares dispersos, como se demonstra nas fotografias 

seguintes, sendo que o traçado do gasoduto, com desenvolvimento na cumeada, evita 

as manchas mais densas, mais predominantes nas zonas de encosta dos pequenos 

cursos de água. 

 

 
Fotografia 5 - Mancha de matas a sul do rio Douro (troço 5), evidenciando o coberto vegetal pouco denso 

Assim, as matas não apresentam uma grande representatividade nas zonas de 

atravessamento do gasoduto, onde se constituem como povoamentos dispersos, pelo 

que a interferência global do projeto com este tipo de áreas apresenta-se reduzida, 

não representando mesmo qualquer interferência na área do ADV. 

Assim, e apesar do valor deste atributo (muito elevado), e de se verificar a 

perturbação física de algumas áreas de matas, com a sua destruição aquando da 

abertura da faixa intervenção do gasoduto, estas são intercaladas por vegetação mais 

baixa (matos), já por si formando corredores mais amplos e com um maior potencial 

de reinstalação. Ou seja, dado o padrão de ocupação do solo nas áreas de matas, o 

impacte decorrente da construção do gasoduto torna-se muito pouco expressivo. 

Desta forma, a magnitude do impacte resultante apresenta-se negligenciável, 

considerando-se as alterações decorrentes da implantação do gasoduto pouco 

expressivas. Assim, a significância do impacte sobre este atributo apresenta-se 

reduzida tanto na fase de construção como na fase de exploração. 
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Comparativamente, e considerando os contributos dos matos e das matas, nas 

soluções alternativas é visível uma afetação mais expressiva no Traçado A – troço 3, 

no traçado B - troço 4 e no traçado B - troço 6, sendo esta a combinação mais 

desfavorável para este atributo. 

Da mesma forma, no global, a afetação deste atributo, matas e matos, representa 

um impacte negativo de magnitude negligenciável e de reduzida significância nas 

fases de construção e exploração. 

Em situação de desativação do gasoduto irão ocorrer numa primeira fase impactes 

semelhantes à fase de construção (ações de desmontagem das estruturas a com 

retirada de materiais exógenos) seguidos de impactes positivos de magnitude 

negligenciável e de reduzida significância pela libertação das condicionantes 

decorrentes da servidão do gasoduto, e possibilidade de restituição do uso do solo, 

pelo que os atributos que conferem o Valor Universal Excecional ao Alto Douro 

Vinhateiro passam tendencialmente a nulos. 

7.2.1.2. Galerias ripícolas 

Por galeria ripícola entende-se uma estrutura linear de composição arbóreo-arbustiva 

e herbácea própria de zonas húmidas, ao longo de linhas de água, ocupando 

aproximadamente uma faixa de 5 m para os lados de ambas as margens.  

Na zona do Alto Douro Vinhateiro as galerias ripícolas ganham uma maior projeção, 

constituindo “corredores ao longo das linhas de água, incluindo as margens das 

albufeiras. Constituem habitats naturais de interesse conservacionista e funcional 

primordial e onde coexiste um interface terra-água de características próprias” 

(Resolução do Conselho de Ministros n.º 150/2003, 22 de setembro) e abrangem uma 

área de 142 ha. 

No que diz respeito ao atravessamento de galerias ripícolas, consideraram-se as 

manchas mais importantes em termos da conservação e subsistência ambiental. Estas 

constituem manchas consistentes, “habitats naturais de interesse comunitário” 

(ICNF, s.d.), contribuindo para o VUE do ADV. Referem-se então os seguintes habitats 

ripícolas identificados (Desenho 6 – Volume 3 do EIA e igualmente transpostos para 

o Desenho 1 apresentado no final do presente documento), individualmente ou em 

conjunto com outro tipo de habitats: 
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 Habitat 3280 - Cursos de água mediterrânicos permanentes da Paspalo-

Agrostidion com cortinas arbóreas ribeirinhas de Salix e Populus alba; 

 Habitat 91E0 - Florestas aluviais de Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior (Alno-

Padion, Alnion incanae, Salicion albae); e  

 Habitat 3260 - Cursos de água dos pisos basal a montano com vegetação da 

Ranunculion fluitantis e da Callitricho-Batrachion. 

Apesar da sua presença na região em estudo, estes habitats ripícolas não estão 

abrangidos em nenhum caso pela delimitação do ADV nem pela sua zona de proteção 

(ZEP). Contudo, é igualmente identificada a presença de folhosas em algumas 

situações de atravessamentos de linhas de água que seguidamente se enumeram: 

• Troço 3 

 Traçado A (3 atravessamentos) - Ribeira do Vale das portas e afluente – 

pk 43+655 e 44+53 e Ribeira do Vale de Navalha – pk 46+370 

 Traçado B (5 atravessamentos) - Ribeira da Centieira – pk 43+040; 43+590; 

43+910; 44+650 e 45+140 

• Troço 4 – sem galerias ripícolas 

• Troço 5 – Traçado A = Traçado B – rio Douro pk 68+025 (A) e pk 69+765 (B) 

(atravessamento em HDD por isso sem ser expectável que haja qualquer 

interferência) 

• Troço 6 

 Traçado A (8 atravessamentos) - Ribeira dos Cavalos – pk 69+780 e Ribeira da 

Vilariça e afluentes – pk 71+380, 74+240, 75+610, 77+350 a 78+280, 78+720, 

79+070 

 Traçado B (2 atravessamentos): Ribeiro Grande – pk 0+285 e Ribeira da Laça – 

pk 9+375 

Comparativamente, nas soluções alternativas é visível que, no troço 3 é o traçado A 

que se apresenta como mais favorável, no troço 4 não se refere qualquer afetação e 

no troço 6 é o traçado B o mais favorável. 

Contudo, note-se que o cruzamento com galerias ripícolas por parte do gasoduto dá-

se apenas pontualmente pelo que se considera, genericamente, o impacte negativo e 
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de magnitude negligenciável durante a fase de construção, de significância 

reduzida. 

Ainda que condicionado à faixa de servidão do gasoduto, após a intervenção a 

vegetação pode ser parcialmente restabelecida pelo que se mantêm o impacte 

negativo e de magnitude negligenciável e significância reduzida na fase de 

exploração. 

Na desativação, durante as operações de remoção da infraestrutura ocorrem 

impactes semelhantes aos da fase de construção que posteriormente se revertem em 

impactes nulos e de significância neutra. 

7.2.1.3. Geossítios 

Não se verifica o atravessamento ou proximidade de nenhum geossítio, tendo essa 

sido uma consideração de base do planeamento dos corredores e traçados pelo que 

os impactes são nulos representando uma significância neutra em todas as fases do 

projeto (construção, exploração e desativação). 

7.2.1.4. Rio Douro 

De acordo com o PIOT-ADV, o Rio Douro assume-se como o “elemento estruturador 

de todo o ADV”. 

O cruzamento do gasoduto com o rio Douro dá-se apenas no fim do troço 5, 

ligeiramente a sul da zona da Foz do Sabor, não se encontrando este atravessamento 

dentro da delimitação do ADV. 

Esta interseção está contudo inserida na ZEP do ADV perfazendo uma extensão de 

cerca de 0,193 km, correspondente a cerca de 2,3% do troço 5 de ambos os traçados 

que integra a ZEP. 
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Fotografia 6  - Vista do rio Douro 

A par da reduzida expressão do atravessamento do rio Douro (atravessamento numa 

extensão de 0,193 km que se revela inevitável para desenvolver a ligação em causa), 

destaca-se o método de atravessamento proposto, correspondente à perfuração 

dirigida (HDD – Horizontal Direccional Drilling), ou seja, em profundidade, sem 

interferir com o leito do rio como referido no Capítulo 6.1.6. Desta forma, e tendo 

em conta a perturbação nula do rio Douro (atributo de valor muito elevado), 

considera-se que a sua afetação também o é, representando um impacte de 

significância neutra. 

7.2.1.5. Cumeadas relevantes 

As cumeadas que se destacam na envolvente do projeto decorrem evidentemente da 

própria diversidade orográfica da região. Esta região caracteriza-se por um relevo 

suavemente ondulado, com uma sucessão de serranias que claramente se demarca da 

paisagem envolvente, atingindo as classes altimétricas mais elevadas. 

Desta forma, consideram-se como preponderantes na região as seguintes cumeadas: 

 Serras de Leomil e Lapa; 

 Serra do Reboredo; 

 Serra de Bornes; 

 Serra da Nogueira. 

Apesar de se disporem na envolvência de ambas as alternativas propostas para o 

gasoduto, o atravessamento de qualquer uma destas cumeadas é evitado. Tanto o 

traçado A como o traçado B contornam estas elevações pelo seu sopé e nos casos em 

que são atingidas cotas relativamente mais elevadas nas suas proximidades deve-se 
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somente à interseção dos afloramentos circundantes que denotam a subida para 

estas serranias. 

Destaca-se ainda que, nenhuma das elevações supracitadas se encontra abrangida 

pela RDD - quer pelo ADV, quer pela sua ZEP. 

Posto isto, para além do facto de nenhuma destas elevações se situar dentro da 

demarcação do Bem Património Mundial da UNESCO e respetiva ZEP não se verifica a 

interferência do gasoduto com qualquer uma destas cumeadas. Assim conclui-se que 

a magnitude do impacte sobre este atributo de valor muito elevado do ADV é nula, 

resultando num impacte de significância neutra nas várias fases. 

7.2.2. Atributos culturais do ADV 

7.2.2.1. Vinha com sistema de armação do terreno em socalcos 

Não foram identificadas áreas de vinhas com sistema de armação do terreno em 

socalcos que sejam cruzadas pelos traçados propostos para o gasoduto. Tal situação 

corrobora o facto de, nesta área limite tanto do ADV como da sua ZEP – Douro 

Superior - este tipo de estruturas apresentar uma ocorrência muito mais reduzida 

comparativamente com a extensão territorial adjacente para poente. 

Como vinhas com sistema de armação do terreno em socalcos, consideram-se: a 

vinha em socalcos pré-filoxéricos e vinha em socalcos pós-filoxéricos. 

Como descrito no Capítulo 4.1 do presente estudo, referente ao enquadramento 

histórico do Alto Douro Vinhateiro, a sub-região do Douro Superior diferencia-se das 

zonas do Baixo Corgo e do Cima Corgo em termos de ocupação territorial/ocupação 

do solo dado o seu desenvolvimento mais tardio. Com a abertura do Cachão da 

Valeira no final do século XVIII e consequente aumento da cultura da vinha para 

montante, a sub-região do Douro Superior começa a ser pontuada por manchas de 

vinhedos, conformando uma área total contudo bem mais humilde quando em 

comparação com a proporção que esta havia já alcançado nas zonas vizinhas. 

Assim, tendo em conta a inexistência de áreas de vinhas dispostas em socalcos na 

faixa abrangida pelo gasoduto, e a par da evidente preocupação manifestada 

aquando da delineação de ambos os traçados, evitando-se estas áreas mais sensíveis 

que são a imagem do Alto Douro Vinhateiro, com os seus muros em xisto a 
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contornarem as encostas declivosas, a interferência com este tipo de ocupação do 

solo é assim nula. Considera-se, desta forma, que este constitui um impacte de 

significância neutra. 

7.2.2.2. Vinha com outros sistemas de armação do terreno 

Apesar da vertente histórica que condicionou a expansão das áreas de vinha na zona 

do Douro Superior, nomeadamente das vinhas com sistema de armação do terreno em 

socalcos, constatou-se um desenvolvimento mais recente deste sector nesta região, 

onde proliferam outros sistemas de armação mais recentes. 

“Ao longo dos seus 250 000 ha de extensão [RDD], muito heterogéneos, deparamos 

com paisagens inolvidáveis onde se multiplicam os vinhedos aninhados nos socalcos, 

alguns dos quais centenares. Contudo, apenas 40 000 desses hectares se encontram 

ocupados pela vinha contínua, apresentando esta cultura raízes históricas mais 

profundas no Baixo Corgo (…). [Por sua vez] no Douro Superior, a subregião mais 

oriental, a incidência da vinha só ultrapassa os 20% de área nos núcleos vitícolas de 

maior historial, sendo comuns valores inferiores a 10%” (Pina, 2004, p. 319). 

Nas figuras seguintes apresenta-se a significância relativa de cada classe de vinha 

discriminada pela sub-região da RDD em que se insere, sendo evidente a expressão 

que as vinhas em patamares e sem armação do terreno apresentam no Douro 

Superior comparativamente às restantes zonas e a baixa ocorrência desta cultura 

nesta mesma sub-região: 

  
Figura 15 - Repartição percentual da classe vinha pelas 

suas subclasses, no ADV e nas sub-regiões  
Figura 16 - Repartição das áreas da classe vinha pelas 

suas subclasses, no ADV e nas sub-regiões 
(Fonte: PIOT-ADV: Volume I - Diagnóstico da situação) 
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“Os patamares conforme se progride em direção de montante do rio vão aumentando 

a sua presença na paisagem no ADV atingindo 19,55% da vinha no Baixo Corgo, 

44,18% no Cima Corgo e 50,96% no Douro Superior” (PIOT-ADV in Nomination of Alto 

Douro Wine Region for the World Heritage List, 2000, p. 64). 

“As vinhas sem armação de terreno predominam no Douro Superior (24,33%) com 

terrenos de um modo geral menos declivosos e são praticamente inexistentes no 

Baixo Corgo (4,95%). O Cima Corgo revela-se uma vez mais como uma zona de 

transição (6,60%)” (PIOT-ADV in Nomination of Alto Douro Wine Region for the World 

Heritage List, 2000, p. 64). 

Decorrente da morfologia em presença, zonas de vale mais abertas com pendentes 

menos gravosas, e principalmente da própria evolução das técnicas de implantação 

da vinha e respetiva rentabilização do sistema, esta passa a seguir nas últimas 

décadas do século XX padrões bastante distintos do que era praticado anteriormente. 

Estas novas práticas refletem-se ao nível do território com a disposição predominante 

de vinhas em patamares de talude em terra, sem necessidade de sustentação do 

terreno através da construção dos típicos muros de xisto. Constituindo a técnica que 

se assume como cada vez mais preponderante no seio desta região, surgem ainda 

fiadas de vinha dispostas “ao alto”, segundo as linhas de maior declive, ou sem 

qualquer tipo de armação do terreno, de certa forma divergindo da paisagem 

tradicional encontrada a jusante. 

Esta ocupação do solo mais moderna, que se assume como a norma da zona 

abrangida pelo gasoduto, uma zona limítrofe do ADV e mesmo da sua ZEP, denota 

assim uma evolução das formas antigas e tradicionais de armação do terreno e de 

instalação da vinha. 

Desta forma, torna-se possível concluir a respeito da afetação por parte do gasoduto 

de zonas de vinha com sistemas de armação do terreno que não em socalcos. Como 

já referido anteriormente, estas assumem um caráter muito mais esparso na 

paisagem quando em comparação com as sub-regiões do Baixo Corgo e Cima Corgo e, 

apesar da tendência mais recente da sua transformação a favor da instalação de 

novas áreas de vinha em locais com um tipo de ocupação do solo distinto, outros 

tipos de culturas continuam a ter aqui uma maior relevância. 

Tal facto não descurou, no entanto, o cuidado aplicado na escolha dos traçados, 

evitando-se, sempre que possível, a afetação de áreas de vinha. 
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No quadro seguinte referem-se as tipologias de instalação de vinhas consideradas. 

Quadro 30 – Vinha com outros sistemas de armação do terreno 

Tipologias de instalação de vinhas Sistema de armação do terreno 
Vinha em patamares 

Vinha com outros sistemas de armação 
do terreno Vinha “ao alto” 

Vinha sem armação do terreno 

 

 
Fotografia 7  - Vinha em patamares (troço 3) 

 
Fotografia 8  - Vinha ao alto (troço 3) 

 
Fotografia 9 - Vinha sem armação do terreno (troço 6) 

Sistematiza-se, assim, no quadro seguinte a interferência de ambos os traçados do 

gasoduto com áreas de vinhas com outros tipos de armação do terreno: 
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Quadro 31 – Extensão de troços por traçado interferentes com áreas de vinha com outros tipos de armação do terreno dentro do ADV e respetiva ZEP 

Troços Traçado 

Dentro do ADV Dentro da ZEP 

Extensão 
Total 
(km) 

Extensão 
de vinha 

com 
outros 

tipos de 
armação 

do 
terreno 

(km) 

% 

Área de vinha com outros tipos 
de armação do terreno 

interferida (ha) 
Extensão 

Total 
(km) 

Extensão de 
vinha com 

outros tipos 
de armação 
do terreno 

(km) 

% 

Área de vinha com outros 
tipos de armação do terreno 

interferida (ha) 

Construção Exploração Construção Exploração 

Troço 3 
A - - - - - 12,5 0,6 4,6 1,2 0,6 
B - - - - - 14,8 3,0 20,5 6,1 3,0 

Troço 4 
A - - - - - 10,3 1,4 13,5 2,8 1,4 
B - - - - - 10,8 1,3 12,1 2,6 1,3 

Troço 5 A = B 0,743 0,038 5,1 0,08 0,04 8,4 0,4 5,2 0,9 0,4 

Troço 6 
A - - - - - 22,2 2,9 12,9 5,7 2,9 
B - - - - - 20,2 2,3 11,1 4,5 2,3 
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Constata-se, desta forma, que a afetação destas áreas de vinhedos mais recentes é 

muito limitada, cingindo-se em grande parte ao atravessamento na zona limite destas 

parcelas: 

 No que se refere à delimitação do ADV, o traçado cruza esta tipologia de vinha 

apenas numa pequena extensão (38 metros), em área limítrofe; 

 O troço 5 (troço comum) abrange contudo áreas de vinha com outros tipos de 

armação do terreno, fora do ADV mas ainda dentro ZEP, em 5,2% da sua 

extensão (0,4 km); 

 O cruzamento do gasoduto com áreas de vinha com outros tipos de armação do 

terreno na área da ZEP ocorre desde o troço 3 até ao troço 6, representando, 

na fase de construção, entre um mínimo de cerca de 5% (traçado A – troço 3) a 

um máximo de 21% (traçado B - troço 3) da ocupação do solo intercetada pela 

ZEP em cada troço. 

No que se refere à interferência total de cada um dos troços com vinhas sem 

armação em socalcos dentro da RDD (ADV e respetiva ZEP), evidencia-se o seguinte: 

 Troço 3 - O traçado A interfere com a ZEP em 4,6%, da extensão que integra a 

ZEP. O traçado B interfere em 20,5% pelo que se conclui que o traçado A é 

claramente mais favorável; 

 Troço 4 - O traçado A interfere com a ZEP em 13,5%. O traçado B interfere em 

12,1%. Assim consideram-se os traçados alternativos com afetações muito 

semelhantes; 

 O troço 5 interfere com a RDD (ADV e ZEP) em 5,2%; 

 Troço 6 - O traçado A interfere com a RDD (apenas ZEP) em 12,9% da extensão 

que integra a ZEP. O traçado B interfere em 11,1% pelo que é o traçado B o 

mais favorável neste troço. 

Assim, e de um modo geral, a interseção com manchas de vinhedos sem modelação 

do terreno (sem recurso aos típicos muros de xisto), não se considera muito 

expressiva, face à intervenção do projeto ser bastante contida (numa pequena faixa 

de 20 metros durante a fase de construção, valores que são reduzidos para cerca de 

metade na fase de exploração uma vez que a interferência passa a ser num corredor 

mais restrito, correspondente à faixa de servidão, com uma restrição máxima de 5 

metros de distância ao eixo do gasoduto), ainda que esta se assuma como 

preponderante nesta região do Alto Douro Vinhateiro (Douro Superior). De igual 
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forma esta situação reflete uma expressão ínfima no contexto do ADV e ZEP, como 

exposto no quadro seguinte. 

Quadro 32 – Interferência dos traçados com o ADV e respetiva ZEP (áreas de vinha com outros tipos de 

armação do terreno) 

 Alto Douro Vinhateiro Zona Especial de Proteção 
Área Total (ha) 24600 225400 

Área Total de vinha com outros tipos de 
armação do terreno (ha) 4438 ha (Fonte:PIOT-ADV) Sem informação 

Traçado A 

Fase de 
Construção 

Área Interferida 
(ha) 0,08 10,51 

Percentagem (%) 
0,0003 da área total do ADV 

0,0018 face às áreas de vinha com outros 
tipos de armação do terreno no ADV 

0,005 

Fase de 
Exploração 

Área Interferida 
(ha)  0,04 5,26 

Percentagem (%) 
0,00015 da área total do ADV 

0,0009 face às áreas de vinha com outros 
tipos de armação do terreno no ADV 

0,0025 

Traçado B 

Fase de 
Construção 

Área Interferida 
(ha) 0,08 14,06 

Percentagem (%) 
0,0003 (da área total do ADV 

0,0018 face às áreas de vinha com outros 
tipos de armação do terreno no ADV  

0,006 

Fase de 
Exploração 

Área Interferida 
(ha) 0,04 7,03 

Percentagem (%) 0,00015 (0,0009 face às áreas de vinha 
com outros tipos de armação do terreno) 0,003 

 

É desta forma possível compreender a representação pouco expressiva que a 

afetação desta tipologia de áreas de vinhas tem para a globalidade do valor do ADV e 

respetiva ZEP, acrescendo o facto de corresponderem a manchas mais recentes, que 

denotam técnicas mais modernas de instalação desta cultura e, deste modo, com um 

valor patrimonial menos elevado. Note-se que, nos últimos anos “os diversos 

estímulos à atividade económica que levaram à aceleração das tendências de plantio 

de vinhas” têm conduzido também a uma aceleração da “dinâmica de intervenção na 

paisagem cultural da RDD, verificando-se recentemente alguns indícios de pressões 

de desenvolvimento da zona” (PIOT-ADV in Nomination of Alto Douro Wine Region 

for the World Heritage List, 2000, p. 5), o que contribui para a desqualificação da 

paisagem do ADV, nomeadamente com a instalação descomedida desta cultura em 

zonas previamente sem vinha e, consequentemente, com a destruição do coberto 

original, autóctone. 

 A afetação de vinhas com outros tipos de armação do terreno pelo projeto 

representa apenas 0,0018% da superfície do ADV com presença destas tipologias 
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de vinha (0,08 ha de um total de 4438 ha), durante a fase de construção, que 

se reduz a metade (0,0009%) na fase de exploração; 

 Relativamente à ZEP, o traçado A representa uma interferência com 0,005% 

(10,51 ha), na fase de construção, e 0,0025% (5,26 ha), na fase de exploração. 

O traçado B representa uma interferência com 0,006% da ZEP (14,06 ha), na 

fase de construção e que se reduz para uma interferência com 0,003% da ZEP 

(7,03 ha), na fase de exploração. 

Refere-se ainda que a vinha, pelas suas características fisionómicas, se insere 

também no grupo das culturas com capacidade de reinstalação em grande parte das 

áreas afetadas pelo gasoduto. 

Assim, considera-se o impacte negativo, de magnitude reduzida e significância 

moderada/elevada decorrente da fase de construção, passando posteriormente, na 

fase de exploração a um impacte de magnitude negligenciável e de reduzida 

significância uma vez que, apesar da implantação do gasoduto implicar a destruição 

da cultura na faixa de intervenção a este associada, esta poderá ser parcialmente 

restituída após a fase de obra, desde que garanta a servidão. Pode igualmente ser 

favorecida a instalação nesta zona de outros usos do solo igualmente relevantes para 

o Alto Douro Vinhateiro, nomeadamente os matos. 

Na desativação da infraestrutura ocorrem numa primeira fase impactes semelhantes 

à fase de construção, que posteriormente serão recuperáveis possibilitando a 

restituição do uso do solo atual ou outro que seja compatível com o valor patrimonial 

conferido ao Alto Douro Vinhateiro considerando-se o impacte nesta fase poderá 

tornar-se positivo, de magnitude negligenciável e reduzida significância e 

tendencialmente nulos de significância neutra. 

7.2.2.3. Mortórios 

A identificação de mortórios é por vezes muito difícil, tanto na identificação através 

de ortofotomapas, como no terreno, dada a difícil acessibilidade a zonas mais 

acidentadas (onde são mais comuns os mortórios), dado o seu estado de degradação, 

ou a densa ocupação por vegetação, ocultando as eventuais fiadas de muros de xisto, 

que suportavam as faixas de vinhas em socalcos dispostas ao longo das encostas. Esta 

dificuldade de localização dos mortórios é também referida no documento da 

candidatura do ADV o que faz com que o mapa constante desse documento tenha 
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sido desenvolvido 30 anos antes, não tendo sido posteriormente atualizado até à 

entrega da candidatura.  

No entanto, apresenta-se no quadro seguinte a interferência dos traçados 

alternativos para o gasoduto com as manchas de mortórios identificadas: 

Quadro 33 – Extensão de troços por traçado interferentes com áreas de mortórios dentro do ADV e 

respetiva ZEP 

Troços Traçado 
Dentro da ZEP 

Extensão 
Total (km) 

Extensão de 
mortórios (km) 

Área de mortórios 
interferida (ha) % 

Troço 3 
A 12,5 0,6 1,3 5,09 
B 14,8 0 0 0 

Troço 4 
A 10,3 0,2 0,5 2,20 
B 10,8 0 0 0 

Troço 5 A = B 8,4 0 0 0 

Troço 6 
A 22,2 0 0 0 
B 20,2 0 0 0 

 

Como seria de prever, a interferência com áreas de mortórios apresenta-se muito 

reduzida: 

 A perturbação de áreas de mortórios é nula dentro do ADV; 

 Dentro da ZEP, apenas o troço 3 do traçado A abrange manchas com este tipo 

de ocupação, perfazendo cerca de 5,09% da extensão inserida na ZEP, deste 

modo o traçado B é o que se apresenta como mais favorável; 

 Também o troço 4 do traçado A interfere com este tipo de manchas ao longo de 

cerca de 2,2% da sua extensão (226 m), sendo a interferência com o traçado B, 

nula pelo que é esta a alternativa mais favorável; 

 Nos troços 5 e 6 não foi identificada qualquer interferência. 

De facto, os mortórios localizam-se nas zonas de encosta sendo que, os traçados, ao 

privilegiarem as zonas de cumeada para o seu desenvolvimento, evitam a afetação 

dos mortórios. 

Quando enquadradas na grande área abrangida pela Região Demarcada do Douro 

(ADV e ZEP), a sua expressão adquire proporções ainda menos expressivas: 
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Quadro 34 – Interferência dos traçados com o ADV e respetiva ZEP (áreas de mortórios) 

 Alto Douro Vinhateiro  Zona Especial de Proteção  
Área Total (ha) 24600 225400 

Área Total de mortórios (ha) 3488 ha (Fonte:PIOT-ADV) Sem informação 

Traçado A  
Área Interferida (ha) - 1,62 

Percentagem (%) - 0,0007 

Traçado B  
Área Interferida (ha) - 0 

Percentagem (%) - 0 

 

No geral, no que se refere ao traçado A, a afetação de mortórios pelo projeto 

representa apenas 0,0007% da superfície da ZEP (1,62 ha de um total de 225400 ha). 

Já no caso do traçado B não se verificou qualquer afetação. 

Conclui-se assim que, para além da reduzida expressão destas áreas na região 

atravessada pelo gasoduto (Douro Superior), também nas alternativas a sua 

representatividade é muito diminuta. 

Contudo, apesar de efetivamente se verificar a interseção de áreas de mortórios pelo 

traçado A, a incidência no contexto do ADV e respetiva ZEP é insignificante, 

representando assim uma magnitude negligenciável em todas as fases. Este 

apresenta-se portanto um impacte de significância reduzida. 

Mesmo na fase de desativação, uma vez que não é possível reverter os mortórios, 

ainda que o uso do solo que se venha a considerar possa ser compatível com o valor 

patrimonial do Alto douro Vinhateiro, o impacte mantêm-se permanente, contudo de 

magnitude negligenciável e reduzida significância.  

7.2.2.4. Olivais 

As áreas de olival apresentam grande expressão no território intercetado pelo 

projeto. 



    

Página 103 de 149    G-14000-000001 
 Data: 30.06.2016  
 Rev.0 

 

Fotografia 10  - Áreas de olival 

É possível depreender pelo quadro seguinte que o gasoduto em estudo se desenvolve, 

nos vários troços, interferindo com algumas áreas de olival, situação que reflete a 

sua grande expressão no seio da sub-região do Douro Superior. A seguir enumeram-se 

os troços de ambos os traçados que cruzam zonas de olival:  

 Na extensão de atravessamento do ADV (743 metros), os traçados interferem 

com áreas de olival em 48,6 % (361 metros) da sua extensão; 

 Os traçados no troço 5 abrangem também áreas de olival fora do ADV mas 

dentro da ZEP, em 7% da sua extensão (597 m); 

 O cruzamento do gasoduto com áreas de olival, na área da ZEP, é visível logo 

desde o troço 3 até ao troço 6, representando entre cerca de 7% (traçado troço 

5) a 33% do (traçado A - troço 6) da ocupação do solo intercetada pela ZEP em 

cada troço.  
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Quadro 35 – Extensão de troços por traçado interferentes com áreas de olival dentro do ADV e respetiva ZEP 

Troços Traçado 

Dentro do ADV Dentro da ZEP 
Extensão 

Total 
(km) 

Extensão 
de olival 

(km) 
% 

Área de olival (ha) Extensão 
Total 
(km) 

Extensão de 
olival (km) % 

Área de olival (ha) 

Construção Exploração Construção Exploração 

Troço 3 
A - - - - - 12,5 2,0 15,6 3,9 2,0 
B - - - - - 14,8 2,6 17,9 5,3 2,6 

Troço 4 
A - - - - - 10,3 3,1 30,6 6,3 3,1 
B - - - - - 10,8 2,9 26,6 5,8 2,9 

Troço 5 A = B 0,743 0,361 48,6 0,7 0,4 8,4 0,6 7,1 1,2 0,6 

Troço 6 
A - - - - - 22,2 7,2 32,6 14,5 7,2 
B - - - - - 20,2 3,0 14,9 6,0 3,0 
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Comparativamente, no que se refere à interferência total de cada um dos troços com 

a RDD (ADV e respetiva ZEP), é possível deduzir o seguinte: 

 O troço 3 interfere com olivais em 15,6% da extensão que integra a ZEP, no 

caso do traçado A e em 17,9% no caso do traçado B pelo que é o traçado A o 

que se apresenta como mais favorável; 

 O troço 4 interfere com olivais no caso do traçado A em 31% da sua extensão 

total e que integra a ZEP, e em 26,9% no caso do traçado B pelo que se 

considera o traçado B o mais favorável; 

 O troço 5 interfere com a RDD (ADV e ZEP) em 10,4% da sua extensão total, em 

ambos os traçados; 

 O troço 6 interfere com áreas de olival em 32,6% da extensão que integra a 

ZEP, no caso do traçado A e em 14,9% no caso do traçado B pelo que é o 

traçado B o que se apresenta mais favorável face a este atributo. 

Estas percentagens revelam, assim, uma situação com alguma representatividade no 

que aos usos do solo interferidos diz respeito, contudo a afetação destas áreas, 

ocorrendo exclusivamente na faixa de intervenção, representa uma área 

relativamente circunscrita face à ocupação bastante expressiva da região. 

No enquadramento global do que é o ADV e respetiva ZEP, a área de olival 

interferida, representa os valores que se indicam no quadro seguinte: 

Quadro 36 – Interferência dos traçados com o ADV e respetiva ZEP (áreas de olival) 

 Alto Douro Vinhateiro Zona Especial de Proteção 
Área Total (ha) 24600 225400 

Área Total de olival (ha) 3274 ha (Fonte:PIOT-ADV) Sem informação 

Traçado A 

Fase de 
Construção 

Área Interferida 
(ha) 0,7 25,9 

Percentagem (%) 
0,003 da área total do ADV 

0,021 face às áreas de olival no ADV 
0,011 

Fase de 
Exploração 

Área Interferida 
(ha) 0,4 12,9 

Percentagem (%) 
0,0015 da área total do ADV 

0,012 face às áreas de olival no ADV 
0,0055 

Traçado B 

Fase de 
Construção 

Área Interferida 
(ha) 0,7 18,3 

Percentagem (%) 
0,003 da área total do ADV 

0,021 face às áreas de olival no ADV 
0,008 

Fase de 
Exploração 

Área Interferida 
(ha) 0,4 9,2 

Percentagem (%) 0,0015 0,004 
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A partir da análise do quadro anterior torna-se evidente a reduzida 

representatividade que o atravessamento de áreas de olival assume dentro do ADV e 

respetiva ZEP, nomeadamente: 

 Perfazem percentagens bastante reduzidas no seio da área de olival que integra 

o ADV, da ordem dos 0,021%, na fase de construção e 0,012%, na fase de 

exploração, no caso da interferência dentro do ADV  

 Dentro da ZEP os valores em relação á área total são, no traçado A de 0,011% a 

0,0055%, nas fases de construção e exploração e no traçado B de 0,008% a 

0,004%, nas fases de construção e exploração. 

Em suma, dada a afetação de áreas de olival, considera-se a interferência com este 

atributo conferidor de VUE ao Alto Douro Vinhateiro (valor muito elevado) reduzida. 

Apesar da implantação do gasoduto não permitir o desenvolvimento de espécies de 

maior porte na zona abrangida pela sua faixa de servidão, as áreas de olival afetadas 

(ainda que representem alguma expressão no computo geral dos usos do solo 

intercetados pelo projeto) são pouco expressivas no que se refere à globalidade do 

Alto Douro Vinhateiro e respetiva ZEP, constituindo um impacte magnitude reduzida 

e de significância moderada/elevada. 

Uma vez que a faixa de servidão não permite a plantação de árvores ou arbustos 

numa faixa de 5 m relativamente ao eixo do gasoduto, ainda que face à fase de 

construção possa haver uma restituição parcial da ocupação de olival (de uma faixa 

de 20 metros para uma faixa de 10 metros), manter-se-á uma faixa na qual não será 

compatível a plantação de olival pelo que se considera na fase de exploração um 

impacte negativo, de magnitude negligenciável e reduzida significância. 

Na fase de desativação, após a retirada de todos os elementos, a restrição aos usos 

do solo deixam de existir podendo restituir-se o uso para olival ou outro compatível 

com o VUE conferido ao Alto Douro Vinhateiro podendo traduzir-se num impacte 

positivo de magnitude negligenciável e reduzida significância passando 

tendencialmente a nulo. 
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7.2.2.5. Amendoais e Laranjais 

Relativamente à afetação de áreas de amendoais e laranjais pelo gasoduto, optou-se 

por apresentar os resultados conjuntamente dada a reduzida representação desta 

classe na área de intervenção da infraestrutura em estudo, correspondendo à classe 

“pomares” identificada no Desenho 2 – Volume 3 do EIA. Apesar deste tipo de 

culturas surgir predominantemente na sub-região do Douro Superior, zona onde se 

propõe a implantação do gasoduto, conclui-se que a afetação destas manchas de 

pomares é insignificante dentro do ADV e respetiva ZEP: 

 No que se refere à delimitação do ADV, nenhum troço em ambos os traçados 

cruza áreas de amendoais e laranjais; 

 Apesar de nenhum dos troços de ambos os traçados intersetar a delimitação do 

ADV, apenas três se desenvolvem ainda dentro da sua ZEP, cruzando estas áreas de 

pomares; 

 O atravessamento de áreas de amendoais e laranjais pelo gasoduto na ZEP 

começa a manifestar-se a partir do troço 3, coincidindo apenas com o traçado A 

e representando somente cerca de 0,26% (43 m). O traçado B não interfere com 

manchas de pomares na RDD o que faz com que seja o traçado B o que se 

apresenta como mais favorável; 

 No caso do troço 4, a afetação de áreas de amendoais e laranjais é nula tanto 

para o traçado A como para o traçado B; 

 Relativamente ao troço comum aos dois traçados (troço 5), verifica-se um 

desenvolvimento do gasoduto em manchas de amendoais e laranjais ao longo de 

apenas 0,52% da sua extensão (48 m); 

 O troço 6 é o último que apresenta uma relativa interferência com estas zonas de 

pomares, verificando-se esta situação apenas no caso do traçado A, perfazendo 

0,98% da sua extensão (340 m) pelo que é o traçado B o mais favorável. 

No que se refere à proporção da interferência do gasoduto com áreas de amendoais e 

laranjais relativamente à dimensão total de ambos os traçados, conclui-se o seguinte: 

 No que se refere ao traçado A, o cruzamento com estas áreas de pomares 

dentro da RDD dá-se apenas ao longo de uma extensão de 0,26% (431 m); 

 No caso do traçado B, a interferência com manchas de amendoais e laranjais 

perfaz uma extensão de 0,03% do seu comprimento (48 m). 
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Quadro 37 – Extensão de troços por traçado interferentes com áreas de amendoais e laranjais dentro do ADV e respetiva ZEP 

Troços Traçado 

Dentro do ADV Dentro da ZEP 

Extensão 
Total 
(km) 

Extensão de 
amendoais e 

laranjais 
(km) 

% 

Área de amendoais e 
laranjais (ha) Extensão 

Total 
(km) 

Extensão de 
amendoais e 

laranjais 
(km) 

% 

Área de amendoais e 
laranjais (ha) 

Construção Exploração Construção Exploração 

Troço 3 
A - - - - - 12,5 0,042 0,34 0,09 0,04 
B - - - - - 14,8 - - - - 

Troço 4 
A - - - - - 10,3 - - - - 
B - - - - - 10,8 - - - - 

Troço 5 A = B 0,743 - - - - 8,4 0,048 0,53 0.1 0,05 

Troço 6 
A - - - - - 22,2 0,34 1,53 0,68 0,34 
B - - - - - 20,2 - - - - 
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Por sua vez, e de forma a avaliar a representatividade que esta perturbação de áreas 

de pomares constitui no seio do ADV e respetiva ZEP apresenta-se quadro seguinte: 

Quadro 38 – Interferência dos traçados com o ADV e respetiva ZEP (áreas de amendoais e laranjais) 

 Alto Douro Vinhateiro Zona Especial de Proteção 
Área Total (ha) 24600 225400 

Área Total de amendoal (ha) 24 ha (Fonte:PIOT-ADV) Sem informação 

Traçado A 

Fase de 
Construção 

Área Interferida 
(ha) - 0,86 

Percentagem (%) - 0,0004 

Fase de 
Exploração 

Área Interferida 
(ha) - 0,43 

Percentagem (%) - 0,0002 

Traçado B 

Fase de 
Construção 

Área Interferida 
(ha) - 0,10 

Percentagem (%) - 0,00004 

Fase de 
Exploração 

Área Interferida 
(ha) - 0,05 

Percentagem (%) - 0,00002 

 

A partir da análise do quadro anterior torna-se evidente a ínfima significância do 

atravessamento de áreas de pomares no contexto do ADV e respetiva ZEP, sendo que: 

 Não se verifica a interferência do gasoduto com áreas de pomares dentro do 

ADV em qualquer uma das suas alternativas; 

 O cruzamento com áreas de pomares dá-se apenas na ZEP, perfazendo no caso 

da interferência do traçado A percentagens completamente negligenciáveis no 

seio desta demarcação, da ordem dos 0,0004%, na fase de construção e 

0,0002%, na fase de exploração; 

 A afetação destas manchas por parte do traçado B revela-se ainda mais 

insignificante, atingindo valores da ordem dos 0,00004% a 0,00002%, nas fases 

de construção e exploração. 

Conclui-se assim que, dada a reduzida representatividade deste tipo de ocupação do 

solo na área de intervenção do gasoduto, o desenvolvimento ao longo destas manchas 

seria de se prever muito limitado. Posto isto, apesar de constituírem povoamentos de 

estatura arbórea, um tipo de ocupação do solo potencialmente menos favorável a ser 

recuperado, as suas dimensões são, contudo, mais reduzidas. Esta condição influi na 

severidade da faixa criada pela abertura da vala para instalação do gasoduto, não 

criando zonas que claramente se demarcam da sua envolvente por se verificar uma 

quebra no mosaico da paisagem. 
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Desta forma, dada a afetação insignificante de áreas de pomares na ZEP, e a sua 

inexistente no atravessamento do ADV, considera-se a interferência com este 

atributo conferidor de VUE ao Alto Douro Vinhateiro (valor muito elevado) nula, 

constituindo um impacte de significância neutra nas várias fases. 

7.2.2.6. Quintas 

As Quintas são complexos agrícolas de produção vinícola e constituem “a forma mais 

emblemática de ocupar o território no ADV” (Bianchi-de-Aguiar et al., 2001 vol1: 

78). 

As quintas integram um contínuo de vinhas e são facilmente visíveis pelas casas com 

vários edifícios, essencialmente associados à atividade vitivinícola. 

De modo a identificar as quintas na envolvente dos traçados consideraram-se desde 

logo as ocorrências identificadas no descritor Património Cultural e Arquitetónico. 

Foi igualmente feita uma verificação tendo como base a informação constante da 

cartografia militar, tendo posteriormente sido verificada a presença das estruturas 

que caraterizam as quintas, como indicado no paragrafo anterior, com recurso a 

ortofotomapa. 

Assim, no que se refere ao atravessamento de demarcações de quintas existentes na 

área de estudo, por vezes é difícil identificar a que quinta correspondem os terrenos 

interferidos pelo que são referenciadas as quintas identificadas na envolvente dos 

traçados, identificando a distância do casario que compõe a quinta ao eixo do 

traçado. 

Quadro 39 – Identificação, por troços e traçado, das quintas situadas nas imediações do gasoduto 

Troços Traçado 
Dentro do ADV Dentro da ZEP 

Ocorrências Distancia ao traçado (m) Ocorrências Distancia ao traçado (m) 

Troço 3 

A - - - - 

B - - 

Quinta da 
Canameira 

135 metros (atravessamento 
de vinha) 

Quinta Chão 
da Ordem 

90 metros (atravessamento de 
vinha e olival) 

Troço 4 
A - - - - 
B - - - - 

Troço 5 A = B Quinta de 
Vale Meão 

400 metros (a quinta está 
dentro do ADV ainda que 
o traçado nesta zona não 

esteja 

- - 
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Quadro 39 – Identificação, por troços e traçado, das quintas situadas nas imediações do gasoduto 

Troços Traçado 
Dentro do ADV Dentro da ZEP 

Ocorrências Distancia ao traçado (m) Ocorrências Distancia ao traçado (m) 

Troço 6 

A - - 

 Vila Maior 490 metros (sem 
interferência) 

Quinta da 
Granja 

540 metros (atravessamento 
de olival sem certeza de que 
se integra a área da quinta) 

Quinta da 
Terrincha 

510 metros (atravessamento 
de olival) 

B - - 

Villa Maior 165 metros (atravessamento 
de vinha e olival) 

Quinta da 
Granja 

250 metros (sem 
interferência) 

Quinta das 
Eiras 

180 metros (atravessamento 
de olival) 

Quinta do 
Ataíde 

140 metros (sem 
interferência) 

 

As quintas que surgem ao longo do traçado dentro da RDD apresentam-se a distâncias 

consideráveis do eixo do gasoduto e respetiva área de intervenção, podendo contudo 

verificar-se o atravessamento da componente agrícola da propriedade como exposto 

no quadro anterior. Assim, a partir da análise do quadro anterior constata-se que: 

 Não são atravessadas quintas no seio do ADV; 

 No troço 3 verifica-se a existência de duas quintas na proximidade do traçado B 

(Quinta da Canameira e Quinta Chão da Ordem). Ainda que as edificações que 

compõem a quinta não sejam afetadas é possível que haja afetação da 

componente agrícola das propriedades, nomeadamente com áreas de vinha e 

olival). Contudo, note-se que esta interferência ocorre numa zona onde o 

traçado segue o alinhamento do IP2 recentemente construído na zona e que 

também interceta as quintas. No traçado A não se verifica a proximidade a 

nenhuma quinta pelo que constitui este o traçado mais favorável; 

 No que se refere ao troço 4 e ao troço 5 de ambos os traçados não se verifica a 

interferência do gasoduto com áreas de quintas; 

 No troço 6 existem algumas quintas na envolvente dos traçados, nenhuma delas 

afetada diretamente pelo projeto mas algumas cujos traçados poderão 

interferir com a propriedade agrícola, nomeadamente, Quinta da Granja e 

Quinta da Terrincha, no traçado A, e Villa Maior e Quinta das Eiras, no Traçado 
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B. Assim consideram-se os traçados semelhantes no que se refere à 

interferência com este atributo no troço 6. 

Considera-se, desta forma e de um modo geral, a interferência com este fator 

constitui um impacte negativo, de magnitude negligenciável, determinando 

portanto um efeito de significância reduzida associado à afetação decorrente da 

fase de construção, situação que na fase de exploração e desativação tenderá a 

refletir-se num impacte nulo de significância neutra. 

7.2.2.7. Património imóvel classificado ou em vias de classificação 

Como património classificado, e como já identificado no EIA, destaca-se o seguinte:  

 Sítios classificados: 

- Castelo Velho de Freixo de Numão (n.º 579/2641), classificado como Sítio 

de Interesse Público (Portaria n.º 219/2010, DR, 2.ª Série, n.º 55, de 19-03-

2010; Declaração de Retificação n.º 734/2010, DR, 2.ª Série, n.º 73, de 15-

04-2010) e com Zona Especial de Proteção (Portaria n.º 219/2010, DR, 2.ª 

Série, n.º 55, de 19-03-2010); 

- Cabeço da Mina (n.º 80/CNS 2273), classificado como Sítio de Interesse 

Público (Portaria n.º 110/2014, DR, 2.ª série, n.º 30, de 12-02-2014). 

 Áreas classificadas: 

- Conjunto dos Sítios Arqueológicos no Vale do Rio Côa, classificado como 

Monumento Nacional (Decreto n.º 6/2013, DR, 1.ª série, n.º 86, de 6-05-

2013) e com a Zona Especial de Proteção (Aviso n.º 15168/2010, DR, 2.ª 

série, n.º 147, de 30 de Julho de 2010). 

- Alto Douro Vinhateiro, classificado como Património Mundial, na categoria 

de Paisagem Cultural, Evolutiva e Viva, pela UNESCO (ficha n.º 1046) e, 

posteriormente, classificado como Monumento Nacional (Aviso n.º 

15170/2010, DR, 2.ª série, n.º 147, de 30-07-2010) e com Zona Especial de 

Proteção do Alto Douro Vinhateiro, que corresponde à Região Demarcada 

do Douro – objeto do presente EIP. 

No que diz respeito ao património situado na envolvência dos traçados propostos para 

o gasoduto (patente no Quadro 20 do Subcapítulo 7.1.4 do presente estudo), é de 

referir que não se verifica o atravessamento de qualquer uma das ocorrências 

classificadas ou em vias de classificação identificadas, para além do próprio Alto 
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Douro Vinhateiro. Às ocorrências patrimoniais enumeradas no referido quadro, 

acresce ainda a referência ao Conjunto dos Sítios Arqueológicos no Vale do Rio Côa 

cuja Zona Especial de Proteção é interferida pelo traçado B (troço 3), como se 

apresenta no quadro seguinte: 

Quadro 40 – Identificação por troços de cada traçado do património classificado e em vias de classificação 

situado nas imediações do gasoduto 

Troços Traçado 
Dentro da ZEP 

Ocorrências Notas Classificação 

Troço 3 

A - - - 

B 
640 (Conjunto dos 
Sítios Arqueol. do 
Vale do Rio Côa) 

Apenas interfere com a ZEP 
- Monumento 

Nacional 

Troço 4 
A 579 (Castelo Velho 

de Freixo de Numão) 
Apenas o corredor interfere com a 

ZEP – sem interferência pelos traçados 

- Sítio de Interesse 

Público B 

Troço 5 A = B - - - 

Troço 6 
A 

80 (Cabeço da Mina) 
 

ZEP apenas interferida pelo corredor – 
sem interferência pelo traçado 

- Sítio de Interesse 

Público 

78 (Chã Grande) 
Ocorrência apenas interferida pelo 
corredor – sem interferência pelo 

traçado 

- Proposto para 

classificação como 

IIP 

B - - - 

 

Constata-se, desta forma, que a interferência com o património existente na zona de 

intervenção do gasoduto é insignificante: 

 Dentro do ADV não se observam ocorrências patrimoniais nas imediações do 

troço comum a ambos os traçados, pelo que de igual forma não se referem 

imoveis classificados ou em vias de classificação; 

 Na demarcação da ZEP do ADV surgem já alguns pontos de interesse, como se 

verifica no troço 3 do traçado B, com o cruzamento com a zona limite da ZEP 

do Conjunto dos Sítios Arqueológicos no Vale do Rio Côa, o que faz com que 

seja o traçado A, a alternativa mais favorável neste troço; 

 No troço 4 de ambos os traçados surge a ocorrência patrimonial n.º 579, 

referente ao Castelo Velho de Freixo de Numão, encontrando-se ambas as 

alternativas desviadas deste Sítio de Interesse Público (SIP), incluindo a sua 

ZEP, constituindo portanto um impacte nulo; 

 No troço 6 apenas o traçado A abrange duas ocorrências patrimoniais: um Sítio 

de Interesse Público (ocorrência n.º 80 – Cabeço da Mina) e um monumento 
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megalítico (ocorrência patrimonial n.º 78 – Chã Grande) cuja demarcação se 

propõe para classificação como Imóvel de Interesse Público (IIP) o que faz com 

que o traçado B seja o mais favorável; 

 No que se refere à ocorrência patrimonial do Cabeço da Mina (n.º 80), apesar 

do traçado se desviar tanto da sua demarcação como da respetiva ZEP, o 

impacte será negativo direto devido ao facto da área de intervenção do 

gasoduto (faixa de terreno com 20m de largura) poder vir a abranger esta zona 

de proteção no seu extremo nordeste – atente-se, contudo, no facto de apenas 

a ZEP ser potencialmente perturbada pelos trabalhos de implantação do 

gasoduto e somente numa faixa limite da sua demarcação; 

 Relativamente à ocorrência patrimonial da Chã Grande (n.º 78), 

independentemente da sua classificação, os impactes são nulos, dado estar 

distanciada face ao traçado A. 

Em suma, face ao atravessamento de uma região tão rica do ponto de vista 

patrimonial (com um número de ocorrências que da inventariação desenvolvida no 

EIA ascende as 1100), a interseção da ZEP do Conjunto dos Sítios Arqueológicos no 

Vale do Rio Côa no seu limite, bem como a afetação parcial da ZEP do Cabeço da 

Mina apresentam-se pouco significantes no contexto em que se inserem. Por outro 

lado, as restantes ocorrências que surgem ao longo de ambos os traçados dentro da 

ZEP (somente mais 2) apresentam uma perturbação nula, sendo que uma das quais 

contempla apenas uma proposta de classificação. Considera-se, desta forma, que 

este constitui um impacte de magnitude negligenciável, determinando portanto um 

efeito de significância reduzida ocorrendo apenas na fase de construção, sem 

quaisquer impactes nas fases seguintes. 

7.2.2.8. Povoações 

De uma forma geral não se verifica a interferência do gasoduto com as povoações 

que se encontram dispersas ao longo do território. O traçado desta infraestrutura 

procura sempre contornar as localidades, privilegiando zonas desabitadas. 

Contudo, refere-se unicamente o desenvolvimento dos traçados, após o 

atravessamento do rio Douro, entre a Foz do Sabor e a povoação de Cabanas de 

Baixo, intercetando uma área classificada como espaços residenciais (solo 

urbanizado), de acordo com o PDM de Torre de Moncorvo, onde se observam algumas 
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habitações muito dispersas que se estabelecem ao longo do eixo viário que faz esta 

ligação entre as duas povoações. 

Assim, no que se refere à afetação de povoações, é evidente a ponderação aplicada 

no traçado das alternativas de desenvolvimento do gasoduto, constituindo um 

impacte de magnitude negligenciável, determinando portanto um efeito de 

significância reduzida durante as fases de construção e exploração, passando a nulo 

aquando da desativação. 

7.2.2.9. Locais de culto 

Os locais de culto não apresentam aqui uma grande ocorrência apesar de se verificar 

o seu aparecimento pontual na envolvência dos traçados em determinados troços, 

como se expõe em seguida: 

Quadro 41 – Identificação, por troços e traçado, dos locais de culto existentes nas imediações 

do gasoduto 

Troços Traçado 
Dentro da ZEP 

Ocorrências Classificação 

Troço 3 
A - - 
B - - 

Troço 4 
A - - 
B 62 (Capela da Senhora da Carvalha) - 

Troço 5 A = B - - 

Troço 6 
A 82 (Capela de São Jorge) ‐ 
B - - 

 

Chama-se ainda a atenção para o facto de estas ocorrências constituírem um 

património mais recente, não classificado. Contudo, em alguns casos, estas 

ocorrências apresentam-se abrangidas pelos PDM dos concelhos respetivos. 

 Mais uma vez, não se verifica a interferência do gasoduto com locais de culto, 

situados dentro da demarcação do ADV; 

 Não se referem quaisquer ocorrências no troço 3; 

 No troço 4, o traçado B desenvolve-se nas imediações de uma capela (Capela da 

Senhora da Carvalha, ocorrência patrimonial n.º 62), a cerca de 116 m desta, 

constituindo num impacte nulo. De qualquer forma, considera-se o traçado A o 

mais favorável; 



    

Página 116 de 149    G-14000-000001 
 Data: 30.06.2016  
 Rev.0 

 No troço 5 não se verifica a existência de locais de culto na envolvência do 

gasoduto; 

 No troço 6, é identificada a Capela de São Jorge, ocorrência patrimonial 

n.º 82), a 57 metros a nascente do traçado A. Pelo que resulta num impacte 

nulo. De qualquer forma esta proximidade faz com que seja o traçado B o mais 

favorável pela inexistência de locais de culto nas imediações. 

Tendo em consideração que estas ocorrências não são afetadas pelo atravessamento 

do gasoduto considera-se que o impacte sobre os locais de culto existentes nas 

proximidades da infraestrutura alvo do presente projeto, dentro da ZEP do ADV é 

nulo. Posto isto, considera-se que este constitui um impacte de significância neutra. 

7.2.2.10. Miradouros 

Decorrente da própria morfologia da região onde se prevê a implantação do 

gasoduto, com variações altimétricas bastante acentuadas que conformam zonas de 

cumeada proeminentes na paisagem, existem pontos miradouros que permitem 

“observar cenários paisagísticos únicos, tendo muitos desses pontos, sido escolhidos 

como locais de culto desde tempos remotos e mais tarde adaptados, pela sua 

magnificência paisagística, a miradouros” (Rota das Elevações Sagradas no Alto 

Douro Vinhateiro, s.d.). 

Como referido, muitos dos miradouros que podem ser identificados ao longo desta 

região correspondem a locais sagrados onde se estabelecem pequenos templos, 

capelas, dada a “maior proximidade com o céu e as suas divindades” (Rota das 

Elevações Sagradas no Alto Douro Vinhateiro, s.d.). Contudo, surgem ainda alguns 

pontos que determinaram zonas de miradouro pela sua posição estratégica, 

sobranceira, permitindo também a contemplação da paisagem no seu todo, 

nomeadamente ao longo de infraestruturas rodoviárias. 

De uma forma geral, estes locais constituem pontos onde se prevê o afluxo de 

população, de visitantes em geral, ou seja, de recetores humanos sensíveis às 

alterações na paisagem decorrentes da implantação de uma infraestrutura do cariz 

da analisada no presente estudo. Daí a necessidade de se proceder à análise da 

afetação destes pontos que apresentam um grande domínio visual sobre a mesma, 

constituindo zonas mais propícias à perturbação decorrente da instalação do 

gasoduto. 
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No que se refere à afetação de miradouros, apenas um se encontra abrangido pelo 

corredor do traçado B dentro da ZEP (miradouro da Mata do Carrasco). Contudo, o 

que se pretende neste capítulo salientar passa, como referido, pela identificação dos 

miradouros que têm a possibilidade de apresentar uma ligação visual para as 

alterações passíveis de ocorrer aquando da instalação do gasoduto e de serem 

percecionadas pelos indivíduos que se colocam nestes pontos. Importa assim fazer a 

análise com base nas bacias visuais geradas por cada troço de cada traçado - que 

indicam as zonas abrangidas visualmente pelo gasoduto, isto é, com base no princípio 

da intervisibilidade, que indicam todos os pontos do território que conseguem 

também avistar o gasoduto - identificando-se assim os miradouros que estão 

circunscritos por estas mesmas superfícies. 

 

Fotografia 11  - Miradouro da Mata do Carrasco (Troço 4 – traçado B) 

Desta forma, apresenta-se em seguida um quadro que sintetiza a interferência da 

bacia visual gerada por cada troço de ambos os traçados com as zonas de miradouro 

mais relevantes no seio desta região, considerando o raio de visibilidade numa 

extensão de 2,5km:  
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Quadro 42 – Identificação por troços de cada traçado dos miradouros abrangidos pela bacial visual do 

gasoduto 

Troços Traçado 
Miradouros abrangidos pela bacia visual 

Identificação 

Troço 3 
A - 
B - 

Troço 4 

A 
− Castelo Velho de Freixo de Numão (Dentro da ZEP) 
− Miradouro da Mata do Carrasco (Dentro da ZEP) 
− Miradouro de St.ª Bárbara das Mós / Capela de St.ª Bárbara (Dentro do ADV) 

B 
− Castelo Velho de Freixo de Numão (Dentro da ZEP) 
− Miradouro do Caminho da Costa (Dentro da ZEP) 
− Miradouro da Mata do Carrasco (Dentro da ZEP) 

Troço 5 A = B 
− Miradouro da Mata do Carrasco (Dentro da ZEP) 
− Foz do Sabor (Dentro da ZEP) 

Troço 6 
A 

− Miradouro de São Gregório (Dentro da ZEP) 
− Miradouro do Santuário de N.ª Sr.ª do Castelo (Dentro da ZEP) 

B − Miradouro de São Gregório (Dentro da ZEP) 

 

Conclui-se que, efetivamente, no desenvolvimento de ambas as alternativas surgem 

pontos que se caracterizam pelas vistas amplas que proporcionam sobre a região, 

sendo alguns abrangidos pelas bacias visuais geradas pelo gasoduto: 

 Em ambas as alternativas, no troço 3, não se verifica o alcance de zonas de 

miradouro pelas bacias visuais geradas pelo gasoduto, ou seja, este não é 

visível a partir de nenhum ponto assinalado; 

 Apesar do Castelo de Longroiva se situar entre as duas alternativas, nenhuma 

das bacias visuais de ambos os traçados abrange esta edificação classificada 

como Monumento Nacional, alvo de uma maior afluência de visitantes e 

constituindo, portanto, um ponto mais sensível no que se refere à perceção de 

possíveis alterações da paisagem por parte de potenciais observadores; 

 Ao longo do troço 4 do traçado A surgem 3 miradouros que apresentam uma 

ligação visual para a faixa de implantação do gasoduto, correspondendo estes 

ao Castelo Velho de Freixo de Numão, Sítio de Interesse Público já atrás 

identificado por integrar a lista de património classificado, ao miradouro da 

Mata do Carrasco, nos arredores da povoação de Santo Amaro, e ao miradouro 

de St.ª Bárbara das Mós; 

 Também a bacia visual do troço 4 do traçado B interfere com 3 zonas de 

miradouro: o Castelo Velho de Freixo de Numão, à semelhança da alternativa 

A, o miradouro do Caminho da Costa, no desenvolvimento da via que faz a 
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ligação a Vila Nova de Foz Côa (N102) e igualmente o miradouro da Mata do 

Carrasco; 

 A interferência visual com estas zonas de miradouro dá-se já no limite da bacia 

do troço 4 dos traçados A e B, denotando o reduzido grau de afetação 

resultante; 

 O miradouro de St.ª Bárbara de Mós (que tem visibilidade para o troço 4 do 

traçado A) é o único que se apresenta dentro da demarcação do Alto Douro 

Vinhateiro, já no seu término; 

 No caso do troço comum (troço 5), apenas se verifica a interferência da bacia 

visual respetiva com um ponto de observação da paisagem (miradouro da Mata 

do Carrasco); 

 No entanto, foi aqui também considerada a zona da Foz do Sabor pelas vistas 

mais descomprimidas que permite ao nível do rio Douro; 

 Por fim, o troço 6 do traçado A apresenta uma ligação visual com dois 

miradouros: miradouro de São Gregório e miradouro do Santuário de N.ª Sr.ª do 

Castelo; 

 Por oposição, a bacia visual do mesmo troço do traçado B interfere apenas com 

o miradouro de São Gregório. 

Salienta-se, no entanto, o facto de que a possível afetação do panorama abrangido 

por cada um destes pontos miradouro, passa apenas por uma perturbação visual e 

não destes locais em si, nomeadamente quando se referem a capelas ou outros locais 

de culto. Por outro lado interessa ainda enfatizar a questão referente à geração das 

bacias visuais de cada um dos traçados. Esta é feita somente com base na topografia 

do terreno, sem ponderar a ocupação do solo em presença, denotando o resultado 

uma conjuntura extrema, assente numa premissa conservacionista. Depreende-se, 

desta forma, que muitos casos podem efetivamente não apresentar visibilidades para 

a obra, situação decorrente da presença de obstáculos que minoram o alcance da 

bacia visual do gasoduto. 

Por outro lado refere-se também a questão da ocupação do solo da região 

atravessada pelo gasoduto, caracterizada essencialmente pela predominância de 

manchas de matos ou de tipologias de ocupação agrícola, vegetação mais baixa que 

apresenta uma grande capacidade de ser reintroduzida nos locais afetados, sendo os 

impactes atenuados ao longo da fase de exploração. A partir da análise das bacias 
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geradas pelo gasoduto, a interferência visual com zonas de miradouro aparenta 

representar um impacte muito acentuado. Contudo, salienta-se o facto de que esta 

região apresenta povoamentos muito concentrados, dispersando-se as diferentes 

localidades ao longo do território. Conclui-se portanto que grande parte da superfície 

das bacias visuais do gasoduto não interfere, de facto, com zonas que apresentam 

recetores sensíveis. Uma representação mais fiel, mais próxima da realidade, da 

visibilidade que o gasoduto efetivamente representa para o panorama abrangido 

pelos miradouros com os quais tem uma ligação visual, passa pela geração da bacia 

de cada um destes pontos, individualmente. Em seguida apresenta-se, assim, um 

quadro que identifica as extensões dos diversos troços efetivamente abrangidas pelas 

bacias visuais de cada um dos miradouros (como referido, aqui geradas 

individualmente para cada um destes pontos), e a respetiva ocupação do solo 

afetada: 

Quadro 43 – Ocupação do solo afetada pelo gasoduto e visível a partir dos miradouros 

Tr
oç

o 

Tr
aç

ad
o 

Extensão 
Total (km) Miradouro Ocupação do solo 

Extensão 
ocupação do 

solo (m) 
% 

Extensão visível 
(km e %) 

4 A 10,1 

Miradouro de St.ª 
Bárbara das Mós 

Infraestruturas 9 0,09 

0,23 km 
23 % 

Matos 715 7,07 
Olival 100 0,99 
Vinha 110 1,09 

Castelo Velho de 
Freixo de Numão 

Anuais-pastagens-
incultos 125 1,24 

Floresta de 
produção 132 1,31 

Matos 301 2,98 
Olival 211 2,09 
Vinha 458 4,53 

Miradouro da Mata 
do Carrasco  Matos 166 1,64 

4 B 10,7 

Castelo Velho de 
Freixo de Numão 

Culturas anuais-
pastagens-incultos 241 2,26 

3,7 km 
34,9 % 

Olival 413 3,87 

Miradouro da Mata 
do Carrasco 

Infraestruturas 24 0,22 
Matos 889 8,33 
Olival 264 2,47 

Sobro e Azinho 179 1,68 
Vinha 259 2,43 

Miradouro do 
Caminho da Costa 

Infraestruturas 24 0,22 
Matos 890 8,33 
Olival 283 2,65 

Sobro e Azinho 120 1,12 
Vinha 136 1,27 
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Quadro 43 – Ocupação do solo afetada pelo gasoduto e visível a partir dos miradouros 
Tr

oç
o 

Tr
aç

ad
o 

Extensão 
Total (km) Miradouro Ocupação do solo 

Extensão 
ocupação do 

solo (m) 
% 

Extensão visível 
(km e %) 

5 A=B 9,3 
Miradouro da Mata 

do Carrasco 
Matos 213 2,50 

0,5 km 
5,8 % 

Olival 22 0,26 
Foz do Sabor Sobro e Azinho 159 1,87 

6 

A 22,2 

Miradouro de São 
Gregório  

Culturas anuais-
pastagens-incultos 1864 8,39 

4,8 km 
21,8 % 

Folhosas 156 0,70 
Infraestruturas 6 0,03 

Olival 1066 4,80 
Pomares 197 0,89 

Vinha 1096 4,94 
Miradouro do 

Santuário de N.ª 
Sr.ª do Castelo  

Folhosas 328 1,48 

Olival 122 0,55 

B 20,2 Miradouro de São 
Gregório 

Culturas anuais-
pastagens-incultos 696 3,44 

2,5 km 
12,5 % 

Folhosas 17 0,08 
Infraestruturas 22 0,11 

Matos 888 4,39 
Olival 229 1,13 
Vinha 677 3,35 

 Como se pode observar, apesar de um dos miradouros se situar dentro do ADV, 

Miradouro de St.ª Bárbara das Mós, este localiza-se a mais de 1500 metros dos 

traçados e nenhuma das bacias visuais dos troços que se desenvolvem, tanto 

dentro do ADV, como da sua ZEP abrange extensões visíveis a partir deste 

miradouro; 

 No caso do troço 3 (traçados A e B), enfatiza-se o facto de não se verificar a 

interferência visual dos traçados com nenhum miradouro; 

 Relativamente ao troço 4 no traçado A, existem 3 miradouros com visibilidade 

para a zona de desenvolvimento do traçado, abrangendo 2,3 km que 

corresponde a 23 % da extensão do troço. O traçado B no troço 4 é também 

visível por 3 miradouros numa extensão de 3,7 km, o que corresponde a 34,9% 

da extensão do traçado neste troço.  

 Destaca-se ainda no traçado B, a afetação direta do Miradouro da Mata do 

Carrasco, pelo que, se considera que o Traçado A se apresenta como mais 

favorável neste troço. Refere-se ainda o seguinte: 

- no que se refere à visibilidade a partir do miradouro de St.ª Bárbara das 

Mós, a classe de ocupação do solo que apresenta uma maior 
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representatividade corresponde a matos (715 m visíveis numa extensão total 

dentro da ZEP – 7,07% da extensão troço); 

- A interferência deste troço com a bacia visual do Castelo Velho de Freixo de 

Numão, no Traçado A é sobretudo ao nível de vinhas (458 m visíveis numa 

extensão total dentro da ZEP – 4,53%) – estas parcelas compreendem 

somente a tipologia de vinhas ao alto ou sem qualquer tipo de armação do 

terreno. No Traçado B a interferência com a bacia visual é essencialmente 

ao nível do olival (413 m visíveis numa extensão total dentro da ZEP – 

3,87%) estando no entanto a interferência com este tipo de ocupação do 

solo muito equilibrada com a visibilidade para culturas anuais-pastagens-

incultos (241 m visíveis – 2,26%); 

- No miradouro da Mata do Carrasco, a bacia visual abrange os troços 4 e 5 

nos traçados A e B. No troço 4 presenta uma visibilidade para o Traçado A 

do gasoduto em áreas de matos (166 m visíveis numa extensão total dentro 

da ZEP – 1,64%). O Traçado B é visível sobretudo em áreas de matos, 

constituindo esta a ocupação do solo predominante (889 m visíveis – 

8,33%). Este miradouro apresenta ainda visibilidade para o troço 5, 

predominantemente em áreas de matos (213 m visíveis – 2,5%); 

- A visibilidade do miradouro do Caminho da Costa alcança o gasoduto, no 

troço 4 – Traçado B, predominantemente no atravessamento em manchas 

de matos (890 m visíveis – 8,33%); 

 O troço 5 (comum a ambos os traçados) é o único que cruza o Alto Douro 

Vinhateiro, e que, contudo, e como já referido anteriormente, não apresenta 

ligação visual para o atravessamento do gasoduto dentro desta demarcação. Na 

superfície da ZEP existem dois miradouros que apresentam visibilidade para 

este troço (miradouro da Mata do Carrasco – já mencionado - e Foz do Sabor). 

No caso da Foz do Sabor são apenas visíveis manchas de sobro e azinho 

atravessadas pelo gasoduto (159 m visíveis – 1,87%); 

 No troço 6 existem dois miradouros com visibilidade para o Traçado A 

(miradouro de S. Gregório e miradouro do Santuário de N.ª Sr.ª do Castelo), 

com visibilidade numa extensão total de 4,8 km e que corresponde a 21,8%. No 

Traçado B, apenas o miradouro de S. Gregório apresenta visibilidade para o 

traçado numa extensão de 2,5 km, correspondente a 12,5%. Desta forma, neste 

troço é o Traçado B o que se apresenta como mais favorável face a este 

atributo. Referindo-se ainda que: 
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- O miradouro de S. Gregório apresenta visibilidade para o troço 6, Traçados 

A e B. No caso do Traçado A, cruza sobretudo culturas anuais-pastagens-

incultos (1864 m visíveis numa extensão total dentro da ZEP – 8,39%). No 

Traçado B a visibilidade ocorre sobretudo em zonas de matos (888 m 

visíveis – 4,39%); 

- A partir do miradouro do Santuário de N.ª Sr.ª do Castelo a visibilidade cruza 

principalmente manchas de folhosas (328 m visíveis – 1,48%) sendo 

contudo, de notar que nestas situações o gasoduto acaba por ficar 

dissimulado pela vegetação precedente à faixa desmatada, encobrindo-a. 

Como já referido, os diferentes miradouros apresentam uma visibilidade que, no geral, 

se apresenta muito reduzida para cada um dos traçados, sendo que esta se refere 

essencialmente a zonas de vegetação baixa, matos ou culturas agrícolas, não 

condicionadas na fase implantação da faixa de servidão do gasoduto. O atravessamento 

de zonas de coberto arbóreo é muito restrito. Contudo estas situações localizam-se 

predominantemente na zona mais distante do ponto de observação, o que contribui para 

a dissimulação do impacte, tornando-se menos inteligível. Não existe qualquer 

visibilidade dos miradouros para a zona de atravessamento do Alto Douro Vinhateiro. 

Considera-se, desta forma, que o projeto constitui assim um impacte de magnitude 

negligenciável, determinando portanto um efeito de significância reduzida pela 

visibilidade apresentada através dos miradouros e pontos de observação da envolvente, 

tanto na fase de construção como na fase de exploração. Na fase de desativação o 

impacte é tendencialmente nulo pelo que apresenta significância neutra. 

7.2.2.11. Vias panorâmicas 

Como vias panorâmicas consideram-se os itinerários que, ao longo do seu trajeto, 

apresentam uma visibilidade descomprimida para a paisagem envolvente, permitindo 

a perceção de possíveis alterações impressas no panorama apreendido. Estas vias 

podem reportar-se tanto a percursos rodoviários como ferroviários que, dada a sua 

implantação no território, se apresentam numa posição privilegiada no que diz 

respeito às vistas excecionais que permitem apreciar. 

No caso da região em que se propõe a implantação do gasoduto, a ocorrência de 

condições propícias à apreciação da paisagem é muito natural dada a modelação do 

território numa sucessão de colinas mais ou menos aplanadas, com o 

desenvolvimento das principais vias de circulação ao longo de zonas de meia encosta. 
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Esta configuração permite assim a conformação de troços panorâmicos com uma 

maior visibilidade para a zona onde o gasoduto se desenvolve. 

Tendo em conta que o gasoduto privilegia um desenvolvimento ao longo de zonas de 

cumeada ou de vale, é de prever que será possível haver uma ligação visual para esta 

infraestrutura a partir de algumas das principais vias que se desenvolvem nesta 

região. São então de referir três vias rodoviárias: EN 102 (Traçado B – troço 3), IP 2 

(Traçado B – troço 3 e Traçado A – troço 6) e IC5 (troço 6 – Traçados A e B). Estas vias 

são ladeadas ao longo de extensões consideráveis por altos taludes decorrentes da 

sua abertura, condicionando por vezes a visibilidade para a paisagem envolvente. 

Como já mencionado anteriormente, o uso do solo interferido e sua envolvente 

constitui a componente principal na perceção visual da infraestrutura, uma vez que 

esta é enterrada. Deste modo em grande parte a implantação do gasoduto encontra-

se dissimulada. Refira-se contudo que nenhuma destas infraestruturas se apresenta 

dentro do ADV, desenvolvendo-se apenas na sua ZEP. 

Uma outra tipologia de ligação que poderia estar também sujeita à interferência 

visual decorrente da passagem do gasoduto é a ligação ferroviária da Linha do Douro, 

a única que atravessa a área de estudo e que se destaca pelo seu caráter histórico e 

patrimonial. Contudo, ao desenvolver-se nesta zona em túnel não apresenta qualquer 

suscetibilidade ao atravessamento do gasoduto, tendo em conta que a visibilidade 

para a área de implantação do mesmo é nula. 

Desta forma, considera-se que o impacte decorrente da apreensão visual das 

alterações da paisagem resultantes da instalação do gasoduto apresenta uma 

magnitude negligenciável, determinando portanto um efeito de significância 

reduzida. 

Na fase de desativação o solo terá tendência para, sem as restrições impostas pela 

servidão, voltar à ocupação natural ou outra compatível com o ADV refletindo-se num 

impacte positivo de reduzida significância passando tendencialmente a nulo, de 

significância neutra. 
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8. SÍNTESE DA AVALIAÇÃO DE IMPACTES DO PROJETO EM ESTUDO 

Apresenta-se neste capítulo uma síntese da afetação dos diferentes atributos que 

conferem o Valor Universal Excecional (VUE) ao Alto Douro Vinhateiro (ADV) e cuja 

interferência resulta na classificação do impacte que o projeto representa no Bem 

Patrimonial do Alto Douro Vinhateiro. 

A figura seguinte identifica os atributos interferidos na zona de atravessamento do 

Alto Douro Vinhateiro pelo projeto.  

No Desenho 1 apresentado no final do presente relatório é identificada a distribuição 

dos atributos que conferem o VUE ao ADV ao longo dos traçados em estudo, na área 

inserida no Alto Douro Vinhateiro e respetiva Zona Especial de Proteção e que apoia a 

análise seguinte. 

A classificação dos impactes foi considerada tendo em conta o Valor Muito Elevado 

associado a este Bem patrimonial, Alto Douro Vinhateiro, e de acordo com as 

orientações do ICOMOS que o classificam de acordo com a escala de significância 

apresentada no quadro seguinte. 

Quadro 44 – Escala de significância do impacte 

VALOR DO 
ATRIBUTO 

PATRIMONIAL 

MAGNITUDE DAS ALTERAÇÕES/IMPACTE 

Nula Negligenciável Reduzida Moderada Elevada 

Para Bens do 
Património Mundial 
ADV, (valor muito 

elevado) – atributos 
que conferem VUE 

SIGNIFICÂNCIA DO EFEITO OU IMPACTE GLOBAL (ADVERSO OU BENÉFICO) 

Neutra Reduzida Moderada/Elevada Elevada/Muito 
Elevada Muito Elevada 

 

Em síntese, da análise desenvolvida, numa primeira instância nos descritores 

atendidos como importantes para a análise da interferência do projeto com o 

Património da Humanidade que é o Alto Douro Vinhateiro e, numa segunda, focando-

se o trabalho na análise dos atributos que conferem o Valor Universal Excecional ao 

Alto Douro Vinhateiro têm-se a síntese de impactes que se apresenta no quadro 

seguinte. 

Na identificação do impacte sobre este Bem considera-se a média ponderada das 

classificações obtidas para cada um dos atributos estudados, possibilitando assim 

uma classificação global da significância do impacte. 
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Figura 17 - Atravessamento de áreas referentes a atributos que conferem VUE ao Bem Património 

Mundial da UNESCO pelo Gasoduto Celorico - Vale de Frades dentro do ADV 
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Quadro 45 – Síntese da Classificação de Impactes do projeto no Alto Douro Vinhateiro e respetiva ZEP 

Atributos que conferem VUE ao 
ADV 

Fase de Construção Fase de Exploração Fase de Desativação 

Sentido do 
Impacte 

Magnitude do 
Impacte 

Significância 
do Impacte 

Sentido do 
Impacte 

Magnitude do 
Impacte 

Significância 
do Impacte 

Sentido 
do 

Impacte 

Magnitude do 
Impacte 

Significância 
do Impacte 

Atributos 
Naturais 

Matos e matas - Negligenciável Reduzida - Negligenciável Reduzida + Negligenciável 
a Nulo 

Reduzida a 
Neutra 

Galerias ripícolas - Negligenciável Reduzida - Negligenciável Reduzida 0 Nulo Neutra 
Geossítios 0 Nulo Neutra 0 Nulo Neutra 0 Nulo Neutra 
Rio Douro 0 Nulo Neutra 0 Nulo Neutra 0 Nulo Neutra 
Cumeadas 
relevantes 0 Nulo Neutra 0 Nulo Neutra 0 Nulo Neutra 

Atributos 
Culturais 

Vinha com sistema 
de armação do 

terreno em socalcos 
0 Nulo Neutra 0 Nulo Neutra 0 Nulo Neutra 

Vinha com outros 
sistemas de 

armação do terreno 
- Reduzida Moderada/ 

Elevada - Negligenciável Reduzida + Negligenciável 
a Nulo 

Reduzida a 
Neutra 

Mortórios - Negligenciável Reduzida - Negligenciável Reduzida - Negligenciável Reduzida 

Olivais - Reduzida Moderada/ 
Elevada - Negligenciável Reduzida + Negligenciável 

a Nulo 
Reduzida a 

Neutra 
Amendoais e 

Laranjais 0 Nulo Neutra 0 Nulo Neutra 0 Nulo Neutra 

Quintas - Negligenciável Reduzida 0 Nulo Neutra 0 Nulo Neutra 
Património imóvel 
classificado ou em 

vias de classificação 
- Negligenciável Reduzida 0 Nulo Neutra 0 Nulo Neutra 

Povoações - Negligenciável Reduzida - Negligenciável Reduzida 0 Nulo Neutra 
Locais de culto 0 Nulo Neutra 0 Nulo Neutra 0 Nulo Neutra 

Miradouros - Negligenciável Reduzida - Negligenciável Reduzida 0 Nulo Neutra 

Vias panorâmicas - Negligenciável Reduzida - Negligenciável Reduzida + Negligenciável 
a Nulo 

Reduzida a 
Neutra 

TOTAL - Negligenciável Reduzida - Nulo a 
Negligenciável 

Neutra a 
Reduzida 0 Nulo Neutra 
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Esta análise resulta, como exposto no quadro anterior, numa classificação do impacte 

do projeto do gasoduto Celorico – Vale de Frades sobre o Alto Douro Vinhateiro da 

seguinte forma: 

 Fase de Construção – impacte negativo, de magnitude negligenciável e reduzida 

significância. 

 Fase de Exploração – impacte negativo, de magnitude nula a negligenciável e 

significância neutra a reduzida. 

 Fase de Desativação – impacte nulo de significância neutra, ainda que existam 

situações em que, pela expectável recuperação do coberto vegetal, resulte 

num longo prazo, num impacte positivo, de magnitude negligenciável e 

significância reduzida. 

Considera-se desta forma que o projeto no seu cômputo geral não se apresenta como 

percursor de alterações expressivas no Alto Douro Vinhateiro e respetiva Zona 

Especial de Proteção que induzam uma desvalorização deste Bem, acrescido ainda da 

possibilidade de minimização dos impactes identificados com a adoção das medidas 

expostas no Capítulo 10. 

De facto, a interferência com o próprio Alto Douro Vinhateiro é bastante reduzida, 

sendo a classificação de impactes apresentada, em grande parte o resultado da 

interferência com a Zona Especial de Proteção e não com o Alto Douro Vinhateiro 

propriamente dito. 

A afetação direta de áreas integradas no Alto Douro Vinhateiro ocorre apenas em 743 

metros sendo interferido numa extensão ínfima (38 metros) e limítrofe, de Vinha com 

outros sistemas de armação do terreno, de áreas de matos (344 metros) e olival (361 

metros), não havendo no ADV interferência com qualquer outro dos atributos que 

conferem o Valor Universal Excecional ao Alto Douro Vinhateiro. 

Relativamente à Zona Especial de Proteção, apesar de haver, em algumas situações 

diferenças, nas afetações dos atributos entre as Alternativas em estudo, uma vez que 

estas ocorrem unicamente nesta zona de proteção e não no próprio ADV, (sendo que 

o atravessamento do próprio Alto Douro Vinhateiro ocorre numa zona de traçado 

comum às duas alternativas), considera-se que os impactes acima mencionados 

refletem a interferência do projeto na sua globalidade, qualquer que seja a 

alternativa selecionada para desenvolvimento do projeto. 
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De qualquer forma, e de modo a clarificar quais as soluções de traçado que, no 

atravessamento da Zona Especial de Proteção se apresentam como mais favoráveis 

expõe-se no quadro seguinte a análise comparativa dos troços com traçados 

alternativos (3, 4 e 6), tendo por base toda a análise previamente desenvolvida e as 

quantificações expostas para cada atributo analisado. 

Quadro 46 – Análise comparativa dos traçados tendo em conta a classificação dos atributos que 

conferem o VUE ao ADV 

Atributos 
Troço 3 Troço 4 Troço 6 

A B A B A B 
Matos e Matas -- ++ ++ -- ++ -- 

Galerias Ripícolas ++ -- 0 0 -- ++ 
Geossítios 0 0 0 0 0 0 

Douro 0 0 0 0 0 0 
Cumeadas Relevantes 0 0 0 0 0 0 

Vinha com sistema de armação 
do terreno em socalcos 0 0 0 0 0 0 

Vinha com outros sistemas de 
armação do terreno ++ -- = = - + 

Mortórios -- ++ - + 0 0 
Olivais ++ -- -- ++ -- ++ 

Amendoais e Laranjais - + 0 0 - + 
Quintas ++ -- 0 0 + - 

Património imóvel classificado ou 
em vias de classificação + - 0 0 -- ++ 

Povoações 0 0 0 0 0 0 
Locais de culto 0 0 + - - + 

Miradouros 0 0 + - - + 
Vias Panorâmicas ++ -- 0 0 - + 

TOTAL Melhor 
solução 

Pior 
Solução 

Melhor 
Solução 

Pior 
Solução 

Pior 
Solução 

Melhor 
Solução 

       
Legenda: + Ligeiramente Mais favorável 

 ++ Mais favorável 
 - Ligeiramente Menos favorável 
 -- Menos favorável 
 0 Sem diferenças entre os traçados alternativos 

 

Assim, considera-se que a melhor solução, ou seja, que no geral apresenta menor 

interferência com os atributos que conferem o Valor Universal Excecional ao Alto 

Douro Vinhateiro, pela interferência com a Zona Especial de Proteção, correspondem 

ao Traçado A, no troço 3; Traçado A, no troço 4 e Traçado B, no Troço 6 que por 

sua vez coincide com as alternativas de traçado indicadas como mais favoráveis no 

EIA. 
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9. IMPACTES CUMULATIVOS 

No presente capítulo enumeram-se ainda alguns projetos existentes, em construção e 

em projeto na envolvente próxima do gasoduto e que poderão contribuir para, 

cumulativamente, acrescer em impactes ambientais sobre o Alto Douro Vinhateiro e 

respetiva Zona Especial de Proteção, nomeadamente: 

 Aproveitamento Hidroelétrico do Baixo Sabor; 

 Subestação do Pocinho; 

 Linhas de Muito Alta Tensão; 

 Principais Estradas - IP2, IC5; 

 Prolongamento do Gasoduto e Estação de Celorico da Beira (existente). 

Na Figura 18 representa-se a área do Alto Douro Vinhateiro e respetiva ZEP face ao 

projeto em estudo e demais projetos que poderão contribuir cumulativamente para a 

origem de impactes sobre este Bem. 

No Quadro 47 expõe-se por cada projeto uma análise das ações que contribuem, 

cumulativamente com os projetos mencionados, para a ocorrência de impactes nos 

vários descritores analisados. 
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Figura 18 – Projetos existentes na região com efeitos cumulativos  
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Quadro 47 – Síntese de Impactes Cumulativos 

Projeto Ação Descritor Impacte Localização (troço 
/ alternativa) Nota 

Baixo Sabor 

Artificialização/ 
interferência direta 
com o meio hídrico 

Recursos 
Hídricos 

Negativo, direto, localizado, 
provável, temporário, reversível 
de muito reduzida magnitude, 

minimizável e pouco significativo Troço 6 
(a nascente dos 

corredores e 
traçados 

alternativos) 
 

No limite da ZEP – 
sem interferência 

com o ADV 

Este projeto apresenta um âmbito bastante distinto do 
projeto em estudo. 

O empreendimento do Baixo Sabor apresenta uma 
intervenção muito mais “pesada” no território e com 

uma ordem de grandeza bastante superior à 
interferência que o projeto do gasoduto representa. 

Genericamente os impactes decorrentes do projeto do 
gasoduto apresentam especial significado na fase de 

construção, tornando-se bastante reduzidos a nulos na 
fase de exploração ao contrário do empreendimento do 
Baixo Sabor cuja afetação apresenta um caráter mais 

permanente. 
No troço 6 (que mais se aproxima do Baixo Sabor) o 

território é essencialmente agrícola pelo que as 
afetações são principalmente temporárias e reversíveis. 

Ocupação e 
transformação do solo 

Solos e Usos 
do Solo 

Negativo, direto, localizado, 
temporário, parcialmente 

reversível, de reduzida 
magnitude, minimizável e pouco 

significativo 

Alteração da 
paisagem Paisagem 

Negativo, temporário, localizado, 
de reduzida magnitude e pouco 

significativo 
Perda de 

comunidades vegetais 
autóctones 

Ecologia Negativo, de reduzida magnitude, 
localizado e pouco significativo 
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Quadro 47 – Síntese de Impactes Cumulativos 

Projeto Ação Descritor Impacte Localização (troço 
/ alternativa) Nota 

IP2 / IC5 

Circulação rodoviária 
contribuindo para a 

degradação da 
qualidade do ar 

Qualidade 
do ar 

Negativo, de reduzida magnitude, 
temporário, indireto, reversível e 
minimizável e pouco significativo 

Troço 3 - 
Alternativa B,  

Troço 6 - 
Alternativa A e B 

A circulação rodoviária associada ao projeto em estudo 
ocorre quase exclusivamente na fase de construção pelo 

que assume um caráter temporário. 
Emissão de ruído Ambiente 

Sonoro 

Negativo, de reduzida magnitude, 
temporário, indireto, reversível, 
minimizável e pouco significativo 

Degradação da 
qualidade da água 

Recursos 
hídricos 

Negativo, de reduzida magnitude, 
temporário, direto, reversível, de 

reduzida magnitude e pouco 
significativo 

Efeito Barreira Sistemas 
ecológicos 

Negativos, de magnitude reduzida 
a moderada, permanente, 

irreversível e pouco significativo a 
significativo consoante a 

recuperação do coberto vegetal 
na fase de exploração 

Os projetos anteriormente definidos apresentam, ao 
nível da fauna, impactes importantes, devido a 

fragmentação de habitats e criação de uma barreira 
física às espécies faunísticas terrestres. Para o Projeto 

do Gasoduto tal não se verifica, este último, sendo 
enterrado, não constitui nenhuma barreira geográfica à 
dispersão das diferentes espécies faunísticas. Por outro 

lado, parte do coberto vegetal removido poderá ser 
recuperado, e as afetações dos habitats serão muito 

locais e pouco significativas. 

Linhas Elétricas Corte da vegetação 
arbórea 

Sistemas 
Ecológicos 

Negativos, de magnitude reduzida 
a moderada, permanente, 
irreversível e significativo 

Troço 3 - 
Alternativa A,  

Troço 4 - 
Alternativa A e B, 

Troço 6 - 
Alternativa A e B 

Solos e Usos 
do Solo 

Negativo, direto, localizado, de 
reduzida magnitude, permanente, 
irreversível, e pouco significativo  

Os impactes cumulativos apenas se fazem sentir nas 
zonas em que implica o corte da vegetação arbórea que 
no caso do gasoduto corresponde a todas as árvores e 

arbustos numa faixa de servidão de 10 metros e no caso 
das linhas corresponde apenas aos exemplares de 

crescimento rápido, numa faixa de servidão de 45 m. 

Paisagem 

Negativo, direto, localizado, de 
reduzida magnitude, permanente, 

irreversível e moderadamente 
significativo 

Os projetos de linhas elétricas apenas não permitem 
manter sob o vão espécies de crescimento rápido, pelo 
que outro tipo de coberto vegetal autóctone, incluindo 
espécies arbóreas de dimensões mais reduzidas e/ou 
taxas de desenvolvimento baixas, pode dissimular o 

efeito decorrente da abertura destas faixas, evitando-se 
uma expressão mais gravosa para a paisagem. 



    

Página 134 de 149    G-14000-000001 
 Data: 30.06.2016  
 Rev.0 

Face ao exposto no quadro anterior tecem-se as seguintes considerações: 

 Os principais impactes do projeto em estudo ocorrem durante a fase de 

construção pelo que são temporários e em grande parte reversíveis pelo que 

genericamente não assumem impactes cumulativos significativos. 

 Para a fase de exploração mantêm-se os impactes decorrentes da necessária 

manutenção da faixa de servidão, ou seja, condicionamento ao uso do solo, 

especialmente notória na restrição à ocupação arbórea. 

 Deste modo, genericamente, o projeto em estudo não se apresenta como 

indutor de impactes cuja magnitude seja expressiva e que contribua de modo 

significativo para que, cumulativamente com outros projetos resulte em 

situações muito impactantes para o ambiente da região. 
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10. MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO 

De entre as medidas de minimização expostas no EIA, existem medidas que 

contribuem favoravelmente para minorar os impactes da afetação do Bem Alto Douro 

Vinhateiro, nomeadamente: 

A) Fase de Projeto de Execução 

a.1 

Face a uma maior definição do traçado e estruturas associadas como acessos, locais de deposição 
de terras, etc., em Fase de Projeto de Execução os mesmos deverão ser visitados por forma a 
proceder-se a nova prospeção com vista à pormenorização da cartografia de biótopos e habitats 
naturais produzida nesta fase de projeto base.  
Nestes locais deverá ser igualmente realizada, sempre que se justifique, prospeção das espécies 
vegetais com maior interesse para a conservação inventariadas neste relatório, por forma a 
identificar e delimitar eventuais populações. 
Esta visita deve ser realizada antes do início da construção, em período favorável à identificação 
das espécies (e.g. época de floração destas espécies), tal como das espécies bioindicadoras dos 
habitats identificados. Refira-se novamente que a instalação do Projeto deve evitar e/ou 
minimizar zonas com presença de Habitats prioritários, devendo ser igualmente evitadas e/ou 
minimizadas áreas com presença de espécies vegetais com estatuto de proteção. 

a.6 

Após a escolha do traçado alternativo, em fase de projeto de execução deverão ser realizadas 
prospeções arqueológicas sistemáticas em todo o corredor, numa largura de 100m, bem com, das áreas 
de implantação dos estaleiros e dos locais de empréstimo e depósito de terras. 
Com a realização desta fase de trabalho de campo será necessário proceder a nova avaliação de 
impactes patrimoniais, tendo em conta a implantação do projeto e a real afetação provocada pela 
materialização dos componentes de obra, e nova proposta de Medidas de Minimização Patrimonial. 

B) Fase Prévia da Construção 

b.1 

A localização dos estaleiros e parques de materiais depende em grande parte dos critérios 
logísticos a adotar pelo empreiteiro, contudo, serão sempre privilegiados locais já 
infraestruturados. 
Os estaleiros da obra que não sejam instalados em áreas infraestruturadas previamente existentes 
devem então ser localizados obedecendo aos seguintes requisitos: 

− Locais afastados pelo menos 50 m relativamente a linhas de água permanentes; 
− Em áreas fora do Domínio Hídrico; 
− Locais que não interfiram com os usos da água mais sensíveis, nomeadamente: praias fluviais, 

captações de água para consumo humano; 
− Locais não classificados como Reserva Agrícola Nacional, inseridos no Aproveitamento 

Hidroagrícola do Vale da Vilariça ou de Macedo de Cavaleiros ou com ocupação agrícola; 
− Locais não inseridos nos perímetros de proteção próxima e intermédia da Águas de Bem Saúde 

e Águas de Longroiva; 
− Locais não inseridos na área do Alto Douro Vinhateiro; 
− Locais não inseridos em áreas de Perímetro Florestal; 
− Locais não classificados como Reserva Ecológica Nacional; 
− Locais não definidos como áreas de proteção do património cultural; 
− Locais não definidos como de importância para a conservação da natureza (sítios da Rede 

Natura 2000 – SIC e ZPE, IBA) ou locais fora das áreas de Habitats Classificados; 
− Locais com declive reduzido; 
− Locais próximos de vias de comunicação; 
− Locais afastados de aglomerados populacionais (de acordo com o ordenamento definido nos 

Planos Diretores Municipais) e de espaços turísticos, exceto se utilizarem infraestruturas já 
existentes. 

b.2 A calendarização dos trabalhos deverá também ser definida de forma a interferir o menos possível com 
as atividades agrícolas e agroflorestais. 

b.6 Implementar o Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra proposto no RECAPE o qual será 
devidamente compatibilizado com as medidas que venham a ser propostas na DCAPE. 
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b.7 
Implementar o Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos de Construção e Demolição (PPGRCD). O 
PPGRCD deve estar disponível no local da obra, para efeitos de fiscalização pelas entidades 
competentes, e ser do conhecimento de todos os intervenientes na execução da obra. 

b.8 

Antes do início da instalação do Projeto, devem ser promovidas ações de sensibilização ambiental 
para os trabalhadores direta ou indiretamente envolvidos na obra. Estes devem ser informados 
acerca dos cuidados a ter durante o período em que estiverem no local, dados os valores 
ambientais presentes na área. 

C) Fase de Construção 

• Geral 

c.2 Garantir a conservação e proteção da vegetação afeta às principais linhas de água e evitar ao 
máximo a destruição da margem das linhas de água. 

c.3 Os atravessamentos das linhas de água serão efetuados sempre na perpendicular, minimizando a 
destruição da vegetação das margens, como forma de reduzir os fenómenos de erosão. 

c.6 

O desenvolvimento dos trabalhos deve ser gerido e planificado de uma forma adequada de modo a 
reduzir os incómodos sobre as populações (nomeadamente escolha de horários de trabalho que 
não interfiram com os períodos de descanso e manutenção das condições de circulação nas 
estradas normalmente utilizadas por populações). 

c.7 
As operações de construção mais ruidosas, que se desenrolem na proximidade de edifícios de habitação 
(até 400 m), apenas deverão ter lugar nos dias úteis, das 8h00 às 20h00. As atividades ruidosas só 
poderão ter lugar fora do período referido com a obtenção de uma licença especial de ruído. 

c.9 

Considerando a existência de diversos locais de relevo muito acidentado, e para que, na fase da 
construção, não sejam favorecidos os fenómenos erosivos, nestas zonas dever-se-á: 

− Desviar as águas de escorrência superficial do local da obra;  
− Evitar a deposição dos materiais de escavação em pendentes acentuadas; 
− Sempre que possível, planear os trabalhos de forma a minimizar as movimentações de terras e 

a exposição de solos nos períodos de maior pluviosidade, evitando o arraste de sedimentos e o 
eventual assoreamento de linhas de água existentes na envolvente. 

c.10 
Deve ser sempre adotado o processo construtivo mais adequado de modo a reduzir os impactes, 
nomeadamente sobre as populações (afetação do tráfego e prejuízos nas habitações, resultantes 
dos trabalhos de abertura das valas) e sobre a qualidade da água e uso do solo. 

c.11 
Sempre que seja necessário devem ser pedidas autorizações e/ou proceder-se ao pagamento das 
indemnizações dos proprietários afetados por ocupação de solos, perda de culturas ou plantações, 
ocupação temporária de espaços e outros prejuízos. 

c.12 Deve ser tida em consideração a existência de vedações de propriedades, que deverão ser repostas. 

• Implantação dos Estaleiros e Parques de Materiais 

c.14 

Todas as ações associadas à obra que não estejam diretamente associadas às inevitáveis 
intervenções na linha de água, nomeadamente estaleiros, parques de materiais, depósitos de 
terras e zonas de circulação de pessoas e maquinaria deverão ocorrer fora do leito e margens das 
linhas de água (10 metros no caso geral), fora das áreas de proteção de albufeiras de águas 
públicas e das zonas de cheia. 

• Desmatação e Limpeza do terreno 

c.15 Salvaguardar ao máximo a vegetação arbustiva e arbórea presente. As ações de desmatação 
devem ser limitadas às zonas estritamente indispensáveis para a execução da obra. 

c.16 

Decapar, remover e separar as terras vegetais com vista à sua utilização na reposição do solo 
sobre a vala e restantes áreas intervencionadas A decapagem deve ser efetuada em todas as 
zonas onde ocorram mobilizações do solo e de acordo com as características do solo. 
Para os locais de Reserva Agrícola Nacional propõe-se uma decapagem inicial de uma camada não 
inferior a 20-30 cm (terra viva). 
A terra vegetal proveniente da decapagem dos solos deverá ser armazenada em local apropriado 
(terreno plano, limpo de vegetação possuindo uma boa drenagem), para posterior utilização na 
recuperação paisagística das zonas afetadas. 
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c.18 
Salvaguardar ao máximo a envolvente, através do balizamento das zonas indispensáveis para a 
execução da obra, procedendo ainda a um planeamento ponderando no que se refere à 
localização dos principais elementos necessários à construção da estrutura em estudo. 

c.19 
As zonas selecionadas para serem sujeitas a desmatação e as árvores a serem alvo de corte 
devem ser assinaladas com marcas visíveis (por exemplo, fitas coloridas), permitindo a 
identificação das áreas de intervenção em qualquer instante. 

c.23 
Limitar as ações de desmatação das faixas de trabalho, com particular destaque para a vegetação 
ripícola no atravessamento de linhas de água e núcleos arbóreos de interesse, áreas de estaleiro e 
de apoio, e aos acessos a criar, às áreas indispensáveis. 

c.24 A faixa de afetação em obra deverá ser minimizada, tanto quanto possível, em especial em zonas 
de componente arbórea, reduzindo assim a necessidade de abate destes exemplares arbóreos. 

c.25 

Os restos de espécies vegetais devem ser retirados do local. Esta medida é especialmente 
importante no caso da flora exótica (e.g. Arundo donax, Rhus coriana), cujos restos vegetais 
devem ser tratados de forma conveniente e transportados para local seguro (aterro ou 
incineradora), evitando o agravamento do problema 

• Escavações, Abertura da Vala e Movimentação de Terras 

c.26 Reduzir ao máximo as movimentações de terras e a afetação de coberto vegetal. 

c.27 
Limitar a dimensão dos acessos ao indispensável e a quantidade de terras movimentadas para a 
abertura de vala, considerando sempre o reaproveitamento dessas terras para a cobertura da 
vala. 

c.30 

No caso de locais de implantação do gasoduto em ambiente rochoso, em que seja estritamente 
necessário o uso de explosivos, o material rochoso resultante, desagregado, deverá ser 
“arrumado” na zona, na sua área de influência, por forma a integrar-se o mais possível no 
ambiente geológico presente e, simultaneamente criar novos cenários geo-paisagísticos não 
impactantes e garantindo a estabilidade de cada local. 

c.32 Os trabalhos de escavações e aterros devem ser iniciados logo que os solos estejam limpos, 
evitando repetição de ações sobre as mesmas áreas. 

• Construção e Reabilitação de Acessos 

c.33 

Utilização sempre que possível de caminhos já existentes, evitando a abertura de novos acessos, 
sobretudo em áreas de uso agrícola, de maior densidade florestal e nos solos classificados como 
RAN e como REN. No caso do melhoramento dos acessos existentes, as obras devem ser realizadas 
de modo a reduzir ao mínimo as alterações na morfologia do terreno. 

c.34 

Na planificação dos acessos em obra, caso não seja possível utilizar acessos já existentes, a 
abertura de novos caminhos deverá fazer-se sempre que possível pelos limites das parcelas e 
propriedades, por forma a evitar-se a fragmentação dos usos, nomeadamente quando se trate de 
propriedades agrícolas. 

c.35 

Na abertura de novos acessos deverá: reduzir-se ao mínimo a largura da via, a dimensão dos 
taludes, o corte de vegetação e as movimentações de terras; evitar-se a destruição de vegetação 
ripícola; reduzir-se a afetação de culturas; reduzir-se a afetação de áreas de Reserva Agrícola 
Nacional e Reserva Ecológica Nacional e demais condicionantes e evitar espécies relevantes no 
contexto botânico e paisagístico da região. 

c.36 Implementar, nos caminhos (a melhorar ou a construir) que atravessem linhas de água, passagens 
hidráulicas de secção adequada.  

c.37 

A utilização dos caminhos de apoio à obra nas proximidades das zonas de maior sensibilidade 
ecológica, como por exemplo habitats ribeirinhos, deve efetuar-se afetando a menor extensão 
possível da vegetação que acompanha essas zonas e a velocidades adequadas no sentido de evitar 
o possível atropelamento de animais 

c.38 
Proceder ao humedecimento dos caminhos de acessos não pavimentados, durante períodos de 
estio ou de fraca pluviosidade, de forma a evitar o levantamento de poeiras que afetam as 
comunidades vegetais e produções agrícolas 

• Crculação de Veículos e Funcionamento de Maquinaria 

c.40 
De modo a minimizar a superfície perturbada pelos trabalhos de construção deverá restringir-se a 
movimentação de máquinas ao espaço estritamente necessário à construção do Gasoduto, 
evitando a circulação nas zonas laterais à área ocupada por esta. 
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• Gestão de Produtos, Efluentes e Resíduos 

c.45 

Assegurar e manter, em estaleiro, os meios de contentorização adequados, devidamente 
identificados com as Fichas de Identificação de resíduos, para o correto armazenamento dos 
resíduos produzidos, enquanto aguardam encaminhamento para valorização/eliminação em 
instalações licenciadas/ autorizadas. 

c.46 
O adjudicatário deverá assegurar a contratação de operadores de resíduos licenciados para o 
efeito, bem como a sua condução a destino final adequado, de acordo com as especificações 
técnicas da REN, S.A. 

• Acompanhamento arqueológico 

c.48 

A construção do projeto terá que ter, obrigatoriamente, acompanhamento arqueológico 
permanente e presencial durante as operações que impliquem movimentações de terras 
(desmatações, escavações, terraplanagens, depósitos e empréstimos de inertes), quer estas 
sejam feitas em fase de construção, quer nas fases preparatórias, como a instalação de 
estaleiros, abertura de caminhos ou desmatação. 

c.49 

Delimitar a área de proteção de cada local na proximidade direta do projeto. 

− A área de proteção deve ser definida pelo arqueólogo em obra. 
− A sinalização e a vedação deverão ser realizadas com estacas e fita sinalizadora, que deverão 

ser regularmente repostas. 
Realização de sondagens arqueológicas manuais, no caso de se encontrarem contextos 
habitacionais ou funerários, durante o acompanhamento arqueológico. 

− As sondagens serão de diagnóstico e têm como principais objetivos: identificação e 
caracterização de contextos arqueológicos; avaliação do valor patrimonial do local; 
apresentação de soluções para minimizar o impacto da obra. 

D) Fase de Conclusão da Obra  

d.1 

No final do período de obra deverá proceder-se a recuperação de todas as áreas utilizadas. 
Em caso algum, deverão ser deixados sobre a área trabalhada, solos exógenos, resultantes da 
própria obra, como areias e areões, que em muito dificultarão a regeneração de coberto vegetal; 
sobre as áreas trabalhadas deverão ser espalhadas as terras vegetais retiradas na abertura de 
vala. 

d.2 

No final da obra, proceder à regularização do terreno, para que a vegetação recupere mais 
rapidamente. 
Proceder à limpeza de toda a faixa trabalhada, com reposição, sempre que possível, das 
condições existentes antes do início das obras; deverá ser espalhada (e escarificada) a terra 
vegetal retirada da abertura de valas, por forma a constituir um melhor substrato para a 
reposição de coberto vegetal permitido pela servidão, quer natural quer agrícola. 

d.3 
Após a conclusão da execução do Gasoduto, o(s) estaleiro(s) deve(m) ser desmantelado(s) e 
removidas todas as suas estruturas provisórias, devendo essas áreas ser objeto de ações que 
garantam a reposição do anterior uso do solo.  

d.4 

Após a conclusão dos trabalhos, dever-se-á assegurar a remoção dos entulhos e de todos os 
resíduos resultantes das obras (embalagens plásticas e metálicas, armações, cofragens, entre 
outros). Todos estes materiais, assim como as terras sobrantes resultantes das escavações 
deverão ser transportados para locais destinados para esse fim, não devendo em hipótese alguma 
ser depositados dentro ou próximo das Áreas de Maior Relevância para a Conservação 
identificadas. 

d.5 
Os acessos abertos que não tenham utilidade posterior devem ser desativados, procedendo-se à 
criação de condições para a regeneração natural da vegetação, através da descompactação do 
solo. 

d.6 Proceder à limpeza das linhas de água que sejam interferidas pela obra, de forma a anular 
qualquer obstrução total ou parcial.  
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E) Fase de Exploração 

e.1 
Aquando das operações de manutenção não deverão ser afetadas outras áreas que não a já 
intervencionada pelo projeto, evitando a ocorrência de impactes negativos adicionais durante 
todo o tempo de vida útil do gasoduto. 

F) Fase de Desativação 

f.1 

Apesar de não estar prevista a desativação do gasoduto, caso tal venha a ocorrer, deverá ser 

elaborado um estudo específico relativo às medidas de minimização a adotar considerando a 

evolução da envolvente e as melhores práticas disponíveis  
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11. CONCLUSÕES 

Como foi possível constatar ao longo da análise desenvolvida no presente documento, 

as ações que representam maior interferência do projeto sobre os atributos que 

conferem o Valou Universal Excecional (VUE) ao Alto Douro Vinhateiro (ADV) ocorrem 

essencialmente na Zona Especial de Proteção (ZEP), sendo a afetação efetiva do 

próprio ADV bastante diminuta. 

De facto, o Alto Douro Vinhateiro é interferido pelo projeto na faixa mais estreita 

(743 metros de extensão de atravessamento), próximo do seu limite nascente, sem 

interferência notória com situações de especial sensibilidade, situação que foi desde 

logo considerada no desenho do projeto em causa. 

A afetação direta do Alto Douro Vinhateiro ocorre em áreas de matos (344 metros) e 

olival (361 metros) e numa extensão ínfima (38 metros) e limítrofe, de vinha em 

patamares, sem interferência com qualquer outro dos atributos que conferem o Valor 

Universal Excecional ao Alto Douro Vinhateiro. 

Esta interferência faz-se notar principalmente na fase de construção, sendo 

posteriormente minimizada nas fases seguintes podendo mesmo ser totalmente 

reversível no caso dos matos, facilmente recuperáveis e compatíveis com a servidão 

associada ao gasoduto, sendo a classe de ocupação do solo mais representada. 

A maior interferência do projeto sobre os atributos que conferem o VUE ao ADV 

ocorre sobretudo na Zona Especial de Proteção, onde se verifica a maior extensão de 

atravessamento pelos traçados, e que se desenvolve entre os troços 3 a 6 do projeto, 

situação que foi igualmente considerada na análise desenvolvida.  

Assim, da análise realizada, resultou a seguinte classificação de impactes, e que 

considera, de modo conservador, a pior classificação imputada aos atributos que 

conferem o VUE ao Alto Douro Vinhateiro: 

 Fase de Construção – impacte negativo, de magnitude negligenciável e reduzida 

significância. 

 Fase de Exploração – impacte negativo, de magnitude nula a negligenciável e 

significância neutra a reduzida. 

 Fase de Desativação – impacte nulo de significância neutra, ainda que existam 

situações em que, pela expectável recuperação do coberto vegetal, resulte 
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num longo prazo, num impacte positivo, de magnitude negligenciável e 

significância reduzida. 

Desta forma, não se verifica uma afetação expressiva induzida pelo projeto nas 

principais sensibilidades que conferem o Valor Universal Excecional ao Bem. As 

maiores afetações de atributos ocorrem na área integrada na ZEP que, de qualquer 

forma, se demonstraram como pouco expressivas, tendo em conta a faixa reduzida 

de intervenção do projeto. Essa situação, associada à consideração de medidas de 

minimização, faz com que o projeto do gasoduto não represente situações que 

comprometam a sustentabilidade e integridade do Bem Alto Douro Vinhateiro. 

Salienta-se ainda que, em virtude de existirem, na zona inserida na ZEP, alternativas 

de traçado em estudo, a sua análise comparativa resultou numa situação mais 

favorável, correspondente ao Traçado A, no Troço 3; Traçado A, no Troço 4 e 

Traçado B, no Troço 6 que, no geral, apresenta menor interferência com os 

atributos que conferem o Valor Universal Excecional ao Alto Douro Vinhateiro. 

Considera-se assim que o projeto em questão se coaduna com os valores naturais e 

culturais da região, sendo compatível com a preservação da sustentabilidade do 

Bem Património Mundial. 
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13. GLOSSÁRIO 

ADV Alto Douro Vinhateiro 
AE Área de estudo 
AIA Avaliação de Impacte Ambiental 
APA Agência Portuguesa do Ambiente 
CA Comissão de Avaliação 
DN Diâmetro nominal 
EIA Estudo de Impacte Ambiental 
HIA Heritage Impact Assessment 
ICOMOS International Council on Monuments and Sites 
PDM Plano Diretor Municipal 

PIOT-ADV Plano Intermunicipal de Ordenamento do Território do Alto Douro 
Vinhateiro 

RDD Região Demarcada do Douro 
REN Redes Energéticas Nacionais, S.A. 
REN-G REN-Gasodutos, S.A. 
RNTGN Rede Nacional de Transporte de Gás Natural 
UNESCO United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 
VUE Valor Universal Excecional 
ZEP Zona Especial de Proteção 
ZGP Zona Geral de Proteção 
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14. DESENHO 1 - ATRIBUTOS DO ALTO DOURO VINHATEIRO 
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