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Quadro resumo das entidades consultadas 

ID ENTIDADES PEDIDO 
DATA DE 

CONTACTO 
DATA DE 

RESPOSTA 
INFORMAÇÃO REMETIDA 

1 
AdNorte - Águas do 
Norte 

• Localização das captações de água subterrânea privadas licenciadas, sua 
caracterização e seu uso; 
• Localização de captações de água superficial, sua caracterização e uso; 
• Localização de todas as redes existentes, assim como eventuais 
infraestruturas associadas; 
• Localização de instalações, equipamentos ou infraestruturas que possam ser 
afetadas pelo projeto; 
• Outras condicionantes ao desenvolvimento do projeto existentes. 

2017-04-07 2017-04-19 

Envio do cadastro das infraestruturas existentes relativas ao abastecimento (infraestruturas AA) e ao saneamento (Infraestruturas 
AR) da área em questão. 
 
Informa que no caso de existir afetação de infraestruturas das Águas do Norte deverão apresentar atempadamente um projeto de 
restabelecimento dos serviços afetados. 

2 
ANA - Aeroportos 
de Portugal, S.A. 

Informação relativa a eventuais condicionantes existentes na área em estudo, 
preferencialmente em suporte digital vectorial e georreferenciado (dwg ou 
shapefile), nomeadamente a localização de instalações e equipamentos 
aeronáuticos (aeroportos da ANA) e respetivos limites e zonas de servidão 
aeronáutica e outras condicionantes ao desenvolvimento do projeto. 

2017-04-07 2017-04-12 
Informa que o pedido foi reencaminhado para a ANAC, entidade legalmente competente para a emissão de pareceres no âmbito 
das servidões aeronáuticas civis e que de futuro, este tipo de pedidos deverá ser endereçado àquela Autoridade para o email: 
infraestruturas@anac.pt  

3 
ANAC - Autoridade 
Nacional de Aviação 
Civil 

Informação relativa a eventuais condicionantes existentes na área em estudo, 
preferencialmente em suporte digital vectorial e georreferenciado (dwg ou 
shapefile), nomeadamente a localização de instalações e equipamentos 
aeronáuticos (aeródromos, heliportos) e respetivos limites e zonas de servidão 
aeronáutica e outras condicionantes ao desenvolvimento do projeto. 

2017-04-07 2017-06-10 

Informa que não se encontram infraestruturas aeronáuticas nas proximidades que condicionem o projeto em estudo. 
No âmbito da Servidão Aeronáutica Geral, deverão ser contempladas no Estudo Ambiental, as situações de sinalização/balizagem 
dos elementos constituintes das linhas aéreas que se enquadrem na caracterização de "obstáculos à navegação aérea" da referida 
CIA (n.º 10/03), onde se revela particularmente as situações dos eleemnts das linhas que previsivelmente cruzem e/ou venham a 
situar-se em área "non edificandi" das AE's, IP's e IC's, salientando-se que as referidas balizagens resultaram possivelmente em 
impactes paisagisticos relevantes. 

4 

ANACOM - 
Autoridade 
Nacional de 
Comunicações 

• Localização de todas as redes enterradas e/ou à superfície, assim como 
eventuais infraestruturas associadas; 
• Localização de instalações, equipamentos ou infraestruturas que possam ser 
afetadas pelo projeto; 
• Centros radielétricos e ligações hertzianas, e respetivas servidões; 
• Outras condicionantes ao desenvolvimento do projeto existentes. 

2017-04-07 2017-05-08 

Informa sobre a existência da ligação hertziana Braga - Pepim - Cabreira (dupla ligação), a qual não tem servidão radioelétrica 
associada, devendo ser acautelada a sua eventual interferência por parte da Linha, dado se tratar de uma ligação que já teve em 
curso um processo de servidão nao concluído. 
Envio do esboço do traçado da ligação hertziana nas freguesias abrangidas pela AE (PDF). 
No caso da linha vir a cruzar o traçado no plano horizontal, poderá ser feita uma análise em altura para confirmação de que não se 
verificará perfuração do elipsoide associado. 
Envio dos perfis do terreno sob o trajeto de cada uma das ligações hertzianas Braga - Pepim e Pepim - Cabreira e ainda os limites 
superior e inferior de segurança associados aos 1º elipsóides de Fresnel de cada uma dessas ligações. A Linha da RNT em projeto 
poderá cruzar o trajeto destas ligações (no plano horizontal) mas deverá fazê-lo acima do "lim sup segurança" ou abaixo do "lim inf 
segurança" (no plano vertical) indicado em cada um dos perfis enviados em anexo. 

5 
ANPC - Autoridade 
Nacional de 
Proteção Civil, S.A. 

• Pontos de combate a incêndios florestais por meios aéreos e respetivas 
áreas de servidão; 
• Localização de estabelecimentos e infraestruturas com produtos explosivos e 
substâncias perigosas (particularmente combustíveis líquidos ou gasosos) e 
respetivas zonas de segurança estabelecidas; 
• Outras condicionantes ao desenvolvimento do projeto existentes. 

2017-04-07 --- Até à data do presente relatório não foi obtida resposta 

6 
APA - Agência 
Portuguesa do 
Ambiente 

• Localização das captações de água subterrânea privadas licenciadas, sua 
caracterização e seu uso; 
• Localização de captações de água subterrânea para abastecimento público, 
sua caracterização e uso; 
• Perímetros de proteção estabelecidos para as captações municipais e se 
estão instituídos de acordo com o DL 382/99, de 22 de Setembro e demais 
legislação aplicável; 
• Localização de captações de água superficial, sua caracterização e uso; 
• Dados e/ou estudos de monitorização da qualidade da água (superficial e 
subterrânea) na área de influência do projeto. 
• Outras condicionantes ao desenvolvimento do projeto existentes. 

2017-04-07 2017-05-10 

Envio de dados geográficos relativos à área de estudo, no sistema de coordenadas ETRS89 PT-TM06 (EPSG: 3763). 
Envio de dados geográficos das captações subterrâneas e superficiais privadas existentes na área definida; 
Dados das captações de abastecimento público superficiais e subterrâneas que se localizam na área de estudo; 
Informa o seguinte: 
- Na área de estudo não existem perímetros de proteção definidos para as captações de abastecimento público; 
- Os dados de monitorização das estações superficiais que se localizam na área de estudo, 04H/05 – andorinhas e 04H/01 – Garfe, 
encontram-se disponíveis no SNIRH (http://snirh.pt/). - Na área de estudo não existem estações de monitorização subterrâneas;     
-  As potenciais condicionantes ao desenvolvimento do projeto identificadas, são as que constam no POAAP da Caniçada, o qual se 
encontra disponível para visualizar, consultar e descarregar, no SNIAmb (http://sniamb.apambiente.pt/Home/Default.htm) em 
Recursos Hídricos > Planos de ord. de alb. de águas públicas (POAAP); 
- Acesso à cartografia das MA superficiais e subterrâneas, onde se localiza a área de estudo, através de serviços wms, wfs, ou 
descarregar em shapefile no SNIAmb; 
- De acordo com o cumprimento da Lei de Proteção de Dados Pessoais, não é disponibilizada informação sobre a titularidade das 
utilizações dos recursos hídricos; Sugerida a consulta do Plano de Gestão da Região Hidrográfica do Cávado, Ave e Leça, disponível 
em (http://www.apambiente.pt/index.php?ref=16&subref=7&sub2ref=9&sub3ref=848). 
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ID ENTIDADES PEDIDO 
DATA DE 

CONTACTO 
DATA DE 

RESPOSTA 
INFORMAÇÃO REMETIDA 

7 

ARS Norte - 
Administração 
Regional de Saúde 
do Norte, I.P. 

• Localização de unidades e equipamentos de saúde; 
• Outras condicionantes ao desenvolvimento do projeto existentes e 
condicionantes associadas à instalação de linhas de alta tensão e subestações. 

2017-04-07 2017-05-18 
Envio de um documento (Excel) com a identificação dos edifícios da Administração Regional de Saúde do Norte, I.P. na área 
geográfica em apreço. 

8 

CCDR Norte - 
Comissão de 
Coordenação e 
Desenvolvimento 
Regional do Norte 

• Cartas da Reserva Ecológica Nacional dos concelhos de Fafe, Guimarães, 
Póvoa do Lanhoso e Vieira do Minho, desagregadas por classes e em formato 
vetorial; 
• Outras condicionantes ao desenvolvimento do projeto existentes. 

2017-04-07 2017-05-31 

Informa que as principais condicionantes identificadas estão associadas às Albufeiras da Caniçada (POA Caniçada (revisão) 
aprovado pela RCM n.º 92/2002, de 7 maio) e do Ermal (POA Ermal, aprovado pela RCM n.º 1/2013, de 9 janeiro) 
Informa que está a decorrer a elaboração do Programa Especial da Albufeira do Ermal (PEAE), determinada pelo Despacho n.º 
3843/2017, o mesmo devendo acontecer no caso da Albufeira da Caniçada. 
Relativamente à REN, toda a informação disponível se encontra disponível em www.ccdr-n.pt - área de "Ordenamento do 
Território - REN". 
 
A informação relativa à qualidade do ar está disponível na secção "Qualidade do Ar" - "Inventário das Emissões de Poluentes 
Atmosféricos da Região Norte", onde consta a informação relevante para a região norte. Relativamente às condicionantes de 
domínio hídrico (localização de captações existentes, fontes de poluentes) deverá ser consultada a APA / ARH-Norte. 
Relativamente às condicionantes de conservação da natureza e de florestas deverá ser consultado o ICNF. 

9 
Comunidade 
Intermunicipal do 
Ave 

Disponibilização de informação relativa a eventuais condicionantes existentes 
na área em estudo, nomeadamente a existência de projetos intermunicipais, 
outras condicionantes ao desenvolvimento do projeto existentes. 

2017-04-07 --- Até à data do presente relatório não foi obtida resposta. 

10 
Comunidade 
Intermunicipal do 
Cávado 

Disponibilização de informação relativa a eventuais condicionantes existentes 
na área em estudo, nomeadamente a existência de projetos intermunicipais, 
outras condicionantes ao desenvolvimento do projeto existentes. 

2017-04-07 --- Até à data do presente relatório não foi obtida resposta. 

11 CM Fafe  

• Plantas de Ordenamento, Plantas de Condicionantes e servidões e Mapas de 
Ruído do PDM em vigor, em formato vetorial; 
• Infraestruturas de abastecimento de água e de saneamento/tratamento de 
águas residuais; 
• Localização das captações de água subterrânea e eventuais perímetros de 
proteção; 
• Identificação de PP e PU aprovados e em elaboração; 
• Planta de loteamento, aprovados e em aprovação; 
• Compromissos urbanísticos; 
• Pontos de interesse turístico; 
• Localização de instalações e equipamentos de educação, saúde e desporto; 
• Localização de instalações e equipamentos aeronáuticos (heliportos, 
aeródromos, incluindo privados) e respetiva área de servidão; 
• Pontos de água para combate a incêndios florestais por meios aéreos e 
respetivas áreas de servidão (em particular condicionamentos associados à 
construção da tipologia de infraestruturas de desenvolvimento aéreo em 
estudo); 
• Localização de estabelecimentos e infraestruturas com produtos explosivos e 
substâncias perigosas (particularmente combustíveis líquidos ou gasosos) e 
respetivas zonas de segurança estabelecidas; 
• Inventário e localização do Património Arqueológico e Arquitetónico; 
• Áreas de exploração florestal (gestão municipal ou gestão privada); 
• Outras infraestruturas, equipamentos e elementos (existentes e previstos) 
que possam condicionar o desenvolvimento do projeto. 
• Localização de pedreiras. 

2017-04-07 2017-06-20 

Envio de informação em DWG referente às seguintes temáticas para a área do município abrangida pela AE do projeto: 
Planta de Ordenamento; 
Planta de Condicionantes; 
Mapa de Ruído; 
Infraestruturas de Abastecimento de água; 
Infraestruturas de Saneamento; 
Captações de água subterrânea; 
Equipamentos; 
Pontos de água; 
Património arqueológico e arquitetónico. 
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ID ENTIDADES PEDIDO 
DATA DE 

CONTACTO 
DATA DE 

RESPOSTA 
INFORMAÇÃO REMETIDA 

12 CM Guimarães 

• Plantas de Ordenamento, Plantas de Condicionantes e servidões e Mapas de 
Ruído do PDM em vigor, em formato vetorial; 
• Infraestruturas de abastecimento de água e de saneamento/tratamento de 
águas residuais; 
• Localização das captações de água subterrânea e eventuais perímetros de 
proteção; 
• Identificação de PP e PU aprovados e em elaboração; 
• Planta de loteamento, aprovados e em aprovação; 
• Compromissos urbanísticos; 
• Pontos de interesse turístico; 
• Localização de instalações e equipamentos de educação, saúde e desporto; 
• Localização de instalações e equipamentos aeronáuticos (heliportos, 
aeródromos, incluindo privados) e respetiva área de servidão; 
• Pontos de água para combate a incêndios florestais por meios aéreos e 
respetivas áreas de servidão (em particular condicionamentos associados à 
construção da tipologia de infraestruturas de desenvolvimento aéreo em 
estudo); 
• Localização de estabelecimentos e infraestruturas com produtos explosivos e 
substâncias perigosas (particularmente combustíveis líquidos ou gasosos) e 
respetivas zonas de segurança estabelecidas; 
• Inventário e localização do Património Arqueológico e Arquitetónico; 
• Áreas de exploração florestal (gestão municipal ou gestão privada); 
• Outras infraestruturas, equipamentos e elementos (existentes e previstos) 
que possam condicionar o desenvolvimento do projeto. 
• Localização de pedreiras. 

2017-04-07 2017-04-27 

Informação relativa a Ordenamento: 
- Estrutura Ecológica Municipal; 
- UOPG; 
- Domínio hídrico; 
- Elementos patrimoniais e património arqueológico (edificado, sítios arqueológicos, zonas de proteção); 
- Infraestruturas territoriais (Rede infraestruturas transporte ferroviária e rodoviária, Sistemas de abastecimento de água, Sistemas 
drenagem águas residuais, Sistemas de telecomunicações, Sistemas de abastecimento de energia combustíveis); 
- Recursos Geológicos; 
- Solo rural (diversos); 
- Solo urbano (urbano e urbanizável); 
- Parque sucata; 
- Zonamento Acústico. 
 
Informação relativa a Condicionantes: 
- Albufeiras águas públicas Albufeiras águas públicas / Árvores arvoredo interesse publico / Atividades perigosas / Domínio hídrico 
/ Estabelecimentos prisionais / Infraestruturas [Abastecimento água, drenagem águas residuais, rede elétrica, rede rodoviária e 
ferroviária e gasoduto] / Património cultural / RAN / Recursos ecológicos / Recursos geológicos / Telecomunicações / Marco 
geodésico; 
- zona conflito Lden e Ln; 
- Áreas ardidas e Perigosidade incendio classes alta muito alta; 
Condicionantes Anexo 2 (Zona conflito Lden); 
- REN. 

13 
CM da Póvoa de 
Lanhoso 

• Plantas de Ordenamento, Plantas de Condicionantes e servidões e Mapas de 
Ruído do PDM em vigor, em formato vetorial; 
• Infraestruturas de abastecimento de água e de saneamento/tratamento de 
águas residuais; 
• Localização das captações de água subterrânea e eventuais perímetros de 
proteção; 
• Identificação de PP e PU aprovados e em elaboração; 
• Planta de loteamento, aprovados e em aprovação; 
• Compromissos urbanísticos; 
• Pontos de interesse turístico; 
• Localização de instalações e equipamentos de educação, saúde e desporto; 
• Localização de instalações e equipamentos aeronáuticos (heliportos, 
aeródromos, incluindo privados) e respetiva área de servidão; 
• Pontos de água para combate a incêndios florestais por meios aéreos e 
respetivas áreas de servidão (em particular condicionamentos associados à 
construção da tipologia de infraestruturas de desenvolvimento aéreo em 
estudo); 
• Localização de estabelecimentos e infraestruturas com produtos explosivos e 
substâncias perigosas (particularmente combustíveis líquidos ou gasosos) e 
respetivas zonas de segurança estabelecidas; 
• Inventário e localização do Património Arqueológico e Arquitetónico; 
• Áreas de exploração florestal (gestão municipal ou gestão privada); 
• Outras infraestruturas, equipamentos e elementos (existentes e previstos) 
que possam condicionar o desenvolvimento do projeto. 
• Localização de pedreiras. 

2017-04-07 
2017-04-13 
2017-05-19 

Carta de património cultural; 
Condicionantes: 
- atividades perigosas; 
- exploração de massas minerais; 
- património cultural; 
- recursos agrícolas e florestais; 
- recursos ecológicos; 
- recursos hídricos; 
- rede rodoviário; 
- vértices geodésicos; 
- planta de condicionantes. 
- equipamentos; 
- GTF. 
Ordenamento: 
- espaços culturais; 
- ordenamento rural; 
- ordenamento urbano; 
- rede rodoviária; 
Plantas de Zonas de Conflitos Acústicos; 
Pontos de Interesse Turístico.  
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ID ENTIDADES PEDIDO 
DATA DE 

CONTACTO 
DATA DE 

RESPOSTA 
INFORMAÇÃO REMETIDA 

14 
CM de Vieira do 
Minho 

• Plantas de Ordenamento, Plantas de Condicionantes e servidões e Mapas de 
Ruído do PDM em vigor, em formato vetorial; 
• Infraestruturas de abastecimento de água e de saneamento/tratamento de 
águas residuais; 
• Localização das captações de água subterrânea e eventuais perímetros de 
proteção; 
• Identificação de PP e PU aprovados e em elaboração; 
• Planta de loteamento, aprovados e em aprovação; 
• Compromissos urbanísticos; 
• Pontos de interesse turístico; 
• Localização de instalações e equipamentos de educação, saúde e desporto; 
• Localização de instalações e equipamentos aeronáuticos (heliportos, 
aeródromos, incluindo privados) e respetiva área de servidão; 
• Pontos de água para combate a incêndios florestais por meios aéreos e 
respetivas áreas de servidão (em particular condicionamentos associados à 
construção da tipologia de infraestruturas de desenvolvimento aéreo em 
estudo); 
• Localização de estabelecimentos e infraestruturas com produtos explosivos e 
substâncias perigosas (particularmente combustíveis líquidos ou gasosos) e 
respetivas zonas de segurança estabelecidas; 
• Inventário e localização do Património Arqueológico e Arquitetónico; 
• Áreas de exploração florestal (gestão municipal ou gestão privada); 
• Outras infraestruturas, equipamentos e elementos (existentes e previstos) 
que possam condicionar o desenvolvimento do projeto. 
• Localização de pedreiras. 

2017-04-07 --- Até à data do presente relatório não foi obtida resposta. 

15 

CVRVV - Comissão 
de Viticultura da 
Região dos Vinhos 
Verdes 

• Limite da Região Demarcada do Vinho Verde; 
• Limites das parcelas de vinha; 
• Alojamentos de enoturismo; 
• Projetos vitivinícolas previstos, candidaturas e/ou áreas de futura ocupação 
vitivinícola; 
• Outras condicionantes ao desenvolvimento do projeto existentes. 

2017-04-07 
2017-04-13 
2017-05-10 

Esta entidade solicitou o pagamento pelo fornecimento da informação, a qual já nos foi fornecida pela DRAP Norte - Direção 
Regional de Agricultura e Pescas do Norte, que nos informou que a área de estudo interceta em toda a sua extensão a Região 
Demarcada dos Vinhos Verdes, pelo que a informação a ser fornecida por esta entidade não foi considerada relevante. 

16 

DGADR - Direção 
Geral de Agricultura 
e Desenvolvimento 
Rural 

Informação relativa a possíveis interferências com projetos de 
empreendimentos agrícolas, aproveitamentos hidroagrícolas ou outros 
projetos da competência da Direção Geral de Agricultura e Desenvolvimento 
Rural, e respetivos regimes de condicionamento. 

2017-04-07 2017-04-20 Informa que não se desenvolvem estudos, projetos ou ações da área de competência direta da mesma na AE. 

17 
DGEG - Direção 
Geral de Energia e 
Geologia 

• Concessões/explorações mineiras e de águas e respetivas características; 
• Pedreiras Licenciadas; 
• Pedidos de concessões mineiras; 
• Pedidos de prospeção e pesquisa; 
• Contratos de prospeção e pesquisa; 
• Águas minerais naturais e águas de nascente; 
• Outras condicionantes ao desenvolvimento do projeto existentes. 

2017-04-07 2017-07-19 

Informa que a informação solicitada encontra-se disponível através de Serviços Web, podendo ser visualizada e/ou descarregada 
usando o mesmo software utilizado para visualização/manipulação de Shapefiles (*.shp), sendo que os links para aceder à 
informação estão disponíveis no site da DGEG (www.dgeg.pt), tendo os mesmos sido acedidos e consultados. 
Nas situações referentes a explorações de massas minerais (pedreiras) sugere-se que seja igualmente efetuada uma consulta 
específica às Câmaras Municipais abrangidas pela área de intervenção. 

18 

DGEstE - Direção 
Geral dos 
Estabelecimentos 
Escolares (DSR 
Norte - Direção de 
Serviços da Região 
Norte) 

• Localização de unidades e equipamentos de educação; 
• Outras condicionantes ao desenvolvimento do projeto existentes e 
condicionantes associadas à instalação de linhas de alta tensão. 

2017-04-07 --- Até à data do presente relatório não foi obtida resposta. 
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19 
DGPC - Direção 
Geral do 
Património Cultural 

• Património Arquitetónico e Arqueológico; 
• Outras condicionantes ao desenvolvimento do projeto existentes. 

2017-04-07 2017-05-04 

Envio de informação referente ao Património classificado ou em vias de classificação: 
Informação em CD (2 ficheiros em shapefile - ETRS89, do concelho de Póvoa de Lanhoso e 1 ficheiro em Excel, extraído da base de 
dados da DGPC, das freguesias abrangidas em Vieira do Minho, cuja georreferenciação e disponibilização do concelho no Atlas da 
DGPC ainda não se encontra concluída. 
 
Envio da informação georreferenciada sobre património classificado e em vias de classificação na área de servidão: 
http://www.patrimoniocultural.gov.pt/pt/patrimonio/patrimonio-imovel/pesquisa-do-patrimonio/classificado-ou-em-vias-de-
classificação/georreferenciada/ 
 
Envio de informação relativa ao Património Arqueológico: 
Informação em CD (1 ficheiro em shapefile com os sítios arqueológicos terrestres georreferenciados. A informação detalhada está 
disponível em: 
http://arqueologia.patrimoniocultural.pt/index.php?sid=home 

20 
DGT - Direção Geral 
do Território 

Informação sobre a presença de marcos geodésicos e outros 
condicionamentos ao desenvolvimento do projeto. 

2017-04-07 
2017-05-25 
2017-05-29 

Rede Geodésica Nacional (RGN) - deverá ser respeitada a zona de proteção dos marcos (área circunjacente ao sinal, nunca inferior 
a 15 metros de raio e assegurado que as infraestruturas a implantar não obstruem as visibilidades das direções constantes das 
respetivas minutas triangulações (artigo 22.º do DL 143/82, de 26 abril). 
 
Envio de uma lista de vértices geodésicos com coordenadas PT-TM06/ETRS89 existentes dentro da AE. 
 
Rede de Nivelamento Geométrico de Alta Precisão (RNGAP) - existem marcas indicadas em documento anexo à carta, cuja 
integridade deverá ser preservada. 
 
A destruição, no todo ou em parte, ou inutilização de um marco geodésico ou marca de nivelamento pode ser configurado crime 
(artigo 213.º do código Penal). 
Cartografia - nada a referir.  
 
Limites Administrativos - De acordo com  CAOP, a AE insere-se nos seguintes quatro concelhos e respetivas freguesias: 
Concelho de Vieira do Minho - freguesias Parada do Bouro, União das freguesias de Caniçada e Soengas, Tabuaças, Vieira do 
Minho, Eira Vedra, Mosteiro, Guilhofrei, União das freguesias de Anissó e Soutelo; 
Concelho de Póvoa de Lanhoso - freguesias de Rendufinho, União das freguesias de Calvos e Frades, Serzedelo, Póvoa de Lanhoso 
(Nossa Senhora do Amparo), União das freguesias de Fonte Arcada e Oliveira, Travassos, União das freguesias de Esperança e 
Brunhais, Sobradelo da Goma, Vilela, Garfe e Taíde; 
 
Concelho de Guimarães - freguesias de Gonça e União de freguesias de Arosa e Castelões; 
 
Concelho de Fafe - freguesias de União de freguesias de Freitas e Vila Cova, União de freguesias de Agrela e Serafão, União de 
freguesias de Monte e Queimadela. 
 
Recomendação da representação dos limites administrativos, concelho e freguesia, e a referência na legenda aos mesmos, bem 
como a versão do CAOP utilizada. Versão em vigor no site da dgt (link enviado) - CAOP 2016 no sistema de referência PT-
TM06/ETRS89. 

http://www.patrimoniocultural.gov.pt/pt/patrimonio/patrimonio-imovel/pesquisa-do-patrimonio/classificado-ou-em-vias-de-classificação/georreferenciada/
http://www.patrimoniocultural.gov.pt/pt/patrimonio/patrimonio-imovel/pesquisa-do-patrimonio/classificado-ou-em-vias-de-classificação/georreferenciada/
http://arqueologia.patrimoniocultural.pt/index.php?sid=home
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21 

DRAP Norte - 
Direção Regional de 
Agricultura e Pescas 
do Norte 

Possíveis interferências com projetos de empreendimentos agrícolas, ou 
outros projetos da competência da Direção Regional de Agricultura e Pescas 
do Norte e respetivos regimes de condicionamento. Solicita-se ainda 
informação relativa a eventuais condicionantes existentes na área em estudo, 
preferencialmente em suporte digital editável, nomeadamente: 
• Afetação de áreas pertencentes à Reserva Agrícola Nacional; 
• Infraestruturas de aproveitamento de Recursos Hídricos existentes e 
projetadas; 
• Projetos de emparcelamento; 
• Regiões Demarcadas; 
• Áreas condicionadas e áreas com interesse de conservação; 
• Outras condicionantes ao desenvolvimento do projeto existentes. 

2017-04-07 2017-04-18 

Informa que a AE interceta áreas de RAN com elevada importância e solos ocupados com culturas tradicionais com elevado peso 
na economia local e na estabilidade social. Para avaliação e quantificação destas áreas, deverão ser consultados os PDM dos 
concelhos abrangidos (cartas de condicionantes e ordenamento, e respetivos regulamentos). 
Não existem infraestruturas de aproveitamentos de RH em estudo ou em projeto de execução de novos aproveitamentos. 
Foram identificados os seguintes Regadios Tradicionais beneficiados por Programas Operacionais executados pela DRAP: 
• Concelho de Vieira do Minho - 7 Regadios Tradicionais, nas freguesias de Caniçada (1), Tabuaças (1), Parada do Bouro (1), Vieira 
do Minho (2) e Guilhofrei (2). 
• Concelho da Póvoa de Lanhoso - 14 Regadios Tradicionais, nas freguesias de Rendufinho (1), Calvo (6), Frades (1), Brunhais (1), 
Sobradelo da Goma (1), Taíde (1), Vilela (1) e Garfe (2). 
• Concelho de Fafe - 1 Regadio Tradicional, na freguesia de Agrela. 
No Concelho de Guimarães não foram identificados quaisquer regadios tradicionais, porém alerta-se para a possibilidade da 
existência de outros RT’s, que, ao não terem sido objeto de operações de reabilitação apoiadas por fundos púbicos, não constarem 
na nossa base de dados. 

Regiões Demarcadas 
Interceta em toda a sua extensão a Região Demarcada dos Vinhos Verdes, pelo que é previsível que o estabelecimento dos apoios 
ocupem estas áreas. Embora os impactos sejam pouco significativos pela reduzida afetação, alerta-se que os proprietários, na sua 
grande maioria, são beneficiários de programas de apoios à atividade vitivinícola, designadamente nos casos de vinhas continuas. 
Projetos de Emparcelamento - não estão previstos. 
Outras condicionantes 
Não existem, no entanto referem que a AE encontra-se inserida numa região com importantes e elevados valores de 
biodiversidade, com elevado interesse paisagístico, que se pretendem proteger e manter, tanto quanto possível, na sua 
integridade. Por este facto, qualquer perturbação a este equilíbrio poderá colocar em risco a sustentabilidade deste espaço. 
Na área definida para a implantação da LE em estudo, existe um elevado número de agricultores que se encontram com projetos 
executados e em execução financiados através de vários programas operacionais (VITIS, AGRIS (2000/2006), PRODER (2007/2013) 
E PRD2020 (2017/2020). 
Deverão ser quantificadas e identificadas as áreas de RAN e da RDVV que serão ocupadas, solicitando para o caso da RAN, o 
respetivo parecer da Entidade Regional da Reserva Agrícola do Norte. 

22 
DRC Norte - Direção 
Regional de Cultura 
do Norte 

• Património Arquitetónico e Arqueológico; 
• Outras condicionantes ao desenvolvimento do projeto existentes. 2017-04-07 2017-05-05 Informa que foi emitido Parecer da Sr.ª Diretora de Serviços dos Bens Culturais a 28 de abril de 2017. 

23 
DRE Norte - Direção 
Regional de 
Economia do Norte 

• Identificação de atividades económicas relevantes; 
• Outras condicionantes ao desenvolvimento do projeto existentes. 2017-04-07 2017-04-20 

Envio de Informação relativa a 17 pedreiras localizadas na áreas dos municípios abrangidos pela AE, sendo que em Fafe não foram 
localizadas Pedreiras. 
Refere que os licenciamentos de pedreiras de classe 3 e 4 são efetuados pelas respetivas Câmaras Municipais, não havendo 
conhecimento dos mesmos. 
Informa que para informação relativa a áreas concessionadas para exploração de minerais (minas) e para exploração de águas 
minerais e de nascente ou existência de contactos de prospeção e pesquisa para os referidos fins, deverá ser contactada a Direção 
de Geologia e Energia (Av.ª 5 de Outubro, 208 (Edf. Sta. Maria) - 1069-209 Lisboa. 

24 
EDM - Empresa de 
Desenvolvimento 
Mineiro 

Informação relativa a eventuais constrangimentos existentes na referida área, 
bem como o envio dos seus limites em suporte digital editável. Caso existam 
outras áreas de vossa responsabilidade no interior da área de estudo, 
agradecíamos localização e respetivo regime de condicionamento associado à 
instalação de apoios e condutores de linhas elétricas. 

2017-04-07 2017-04-19 Não identifica qualquer condicionante. 

25 EDP Distribuição  
Informação sobre a localização de todas as redes existentes (enterradas ou de 
superfície), assim como eventuais infraestruturas associadas. 

2017-04-07 2017-04-20 
Informa que nada tem a opor desde que sejam respeitadas as condições de segurança das servidões administrativas criadas par as 
linhas elétricas, de acordo com o Regulamento (DR n.º 1/92, de 18 de fevereiro). 
Informação enviada em CD. 

26 
EDP – Gestão da 
Produção de 
energia 

Confirmação de que o traçado desenvolvido para a envolvente da Central 
Hidroelétrica garante a compatibilidade entre as duas infraestruturas. 

2017-12-05 2018-01-25 
Informa que do ponto de vista da exploração do centro produtor da Ermal o projeto de estabelecimento da linha não apresenta 
qualquer inconveniente. 
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27 

GEOTA - Grupo de 
Estudos de 
Ordenamento do 
Território e 
Ambiente 

Disponibilização de informação relativa a eventuais condicionantes existentes 
na área em estudo ou outras informações. 

2017-04-07 --- Até à data do presente relatório não foi obtida resposta. 

28 
Guarda Nacional 
Republicana 

• Localização de instalações, equipamentos ou outras infraestruturas militares 
que possam vir a ser afetadas pelo projeto; 
• Localização de estabelecimentos e infraestruturas com produtos explosivos e 
substâncias perigosas (particularmente combustíveis líquidos ou gasosos) e 
respetivas zonas de segurança estabelecidas; 
• Identificação de áreas de servidão associadas (incluindo a referência aos 
diplomas legais que as estabelecem). 
• Outras condicionantes ao desenvolvimento do projeto. 

2017-04-07 2017-04-21 Nada tem a obstar. 

29 Grupo Lobo 
Informação sobre a presença do lobo e outros condicionamentos ao 
desenvolvimento do projeto na área de estudo e envolvente próxima que se 
considere relevante 

2017-04-07 2017-05-09 
Informa que a área de estudo não se sobrepõe a zonas principais de nenhuma alcateia, ficando apenas contígua a área da alcateia 
designada de Cabreira. 

30 

IAPMEI - Agência 
para a 
Competitividade e 
Inovação 

• Identificação de atividades económicas relevantes; 
• Outras condicionantes ao desenvolvimento do projeto existentes. 2017-04-07 --- Até à data do presente relatório não foi obtida resposta. 

31 

ICNF - Instituto da 
Conservação da 
Natureza e 
Florestas 

• Atlas das aves nidificantes, localização de ninhos conhecidos de espécies de 
avifauna com estatuto de proteção/conservação, outros registos e estudos 
(censos, monitorização, zonas de veraneio e invernada, áreas de dormitório e 
alimentação) de avifauna, quirópteros (abrigos), flora e demais informação 
que considere relevante para a área de estudo; 
• Dados/resultados e relatórios publicados e não publicados de monitorização 
em curso ou realizada na área de estudo e área circundante; 
• Áreas classificadas, de proteção e de interesse para conservação existentes; 
• Inventário florestal nacional na sua mais recente versão; 
• Perímetros florestais; 
• Áreas de produção/exploração/gestão florestal (pública e privada); 
• Povoamentos Florestais percorridos por Incêndios (em particular 2015-
2017); 
• Outras condicionantes ao desenvolvimento do projeto existentes. 

2017-04-07 2017-04-26 
Envio de informação relativa a áreas ardidas 1990-2016, arvoredo classificado, atlas herpetofauna, atlas das aves, ictiofauna 2007, 
informação toupeiras, morcegos 2013, regime florestal, condicionantes à instalação de linhas. 

32 
IMT - Instituto da 
Mobilidade e dos 
Transportes, I.P. 

• Localização de todos os eixos rodoviários que se encontrem em projeto ou 
em fase de construção; 
• Localização de todos os eixos ferroviários que se encontrem em projeto ou 
em fase de construção; 
• Rede rodoviária e respetivas áreas de servidão; 
• Rede ferroviária e respetivas áreas de servidão. 

2017-04-07 --- Até à data do presente relatório não foi obtida resposta. 
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33 
IP - Infraestruturas 
de Portugal, S.A. 

• Localização de todos os eixos rodoviários que se encontrem em projeto ou 
em fase de construção; 
• Localização de todos os eixos ferroviários que se encontrem em projeto ou 
em fase de construção; 
• Rede rodoviária e respetivas áreas de servidão; 
• Rede ferroviária e respetivas áreas de servidão. 

2017-04-07 2017-06-03 

A AE interfere com a rede rodoviária, sob jurisdição da IP, SA: 
- Interferências com a EN103, EN304, ER205 e ER207 (PRN publicado pelo DL 222/98, de 17 julho, retificado pela DR 19-D/98, de 
31 outubro e alterado pela Lei 98/99, de 26 julho e pelo DL 182/2003, de 16 agosto); 
 
- as estradas identificadas constam no EERRN - artigos 32.º e 33.º (novo Estatuto das Estradas da Rede Rodoviária Nacional, em 
vigor pela Lei 34/2015, de 27 de abril que revoga todas as servidões que se aplicavam à rede rodoviária nacional (DL 13/94, de 15 
janeiro e demais diplomas que se aplicavam às AE da rede concessionada do estado, zonas de servidão non aedificandi e de 
visibilidade aplicáveis); 
 
- ter ainda em consideração os artigos 41.º, 42.º, 56.º e 65.º do EERRN; 
 
Cumprimento do Regulamento de Segurança de Linhas Elétricas de Alta Tensão - RSLEAT (DR 1/92, de 18 fevereiro) - artigos 91.º e 
92.º, no que respeita à altura que os condutores nus ou cabos isolados, nas condições de flecha máxima, que devem cumprir em 
relação ao nível do pavimento das estradas e no que respeita ao afastamento dos apoios relativamente à zona de estrada e 
quanto às condições a observar no reforço das fundações para os apoios (quando estes por rutura possam atingir as estradas). 
 
Património com valor ecológico e paisagístico: 
- cumprimento do numero 1 do artigo 6.º do RSLEAT, sendo que sempre que o atravessamento aéreo de uma estrada sob 
jurisdição da IP envolver o abate ou decote de árvores para cumprir os critérios definidos no artigo 28.º do RSLEAT, a proposta de 
intervenção (artigo 14.º do EERRN) terá de ser avaliada em conjunto com o IP, SA, com o objetivo de se avaliar o valor patrimonial 
dos exemplares em causa e do seu estado vegetativo, podendo ser considerado necessário efetuar uma plantação de 
compensação. 
 
Qualquer proposta de intervenção/alteração na RRN, ER e Estradas Desclassificadas, sob jurisdição da IP, SA, deve ser objeto de 
estudo específico e de pormenorizada justificação, devendo os respetivos projetos cumprir as disposições legais e normativas 
aplicáveis em vigor e ser previamente submetidos a parecer e aprovação das entidades competentes, entre elas, a IP, SA. 

34 
IVDP - Instituto dos 
Vinhos do Douro e 
Porto 

• Limite da região demarcada; 
• Outras áreas de exploração vitivinícola de relevo; 
• Outras condicionantes ao desenvolvimento do projeto existentes. 

2017-04-07 2017-05-08 
A área de estudo encontra-se fora da Região Demarcada do Douro, área de intervenção do Instituto dos Vinhos do Douro e do 
Porto, IP. 

35 
IVV - Instituto da 
Vinha e do Vinho 

• Regiões Demarcadas; 
• Outras áreas de exploração vitivinícola de relevo; 
• Outras condicionantes ao desenvolvimento do projeto existentes. 

2017-04-07 --- Até à data do presente relatório não foi obtida resposta. 
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36 

LNEG - Laboratório 
Nacional de 
Engenharia e 
Geologia 

• Concessões/explorações mineiras e de águas;  
• Outras condicionantes existentes ao desenvolvimento do projeto. 

2017-04-07 2017-05-09 

Geologia 
A área em estudo encontra-se coberta por cartografia geológica em formato digital que poderá ser obtida junto do Núcleo de 
Cartografia Geológica Digital da Unidade de Geologia, Hidrogeologia e Geologia Costeira do LNEG. 
Recomendam cuidados especiais nos domínios da tectónica e sismicidade, com a consulta de bibliografia específica relativa ao 
tema da neotectónica, de acordo com bibliografia referida no e-mail. 
Património Geológico 
- dois geossítios na área de estudo: Morro Granítico de Nª Srª do Pilar e Morro granítico da Serra de S. Mamede de Penafiel (Póvoa 
de Lanhoso). Estes geossítios são descritos no e-mail. Recomenda-se que a Linha evite a afetação da área abrangida pelo Geossítio. 
Existe a norte do Geossítio um corredor de passagem de um conjunto de linhas já instaladas, recomendando-se que o traçado da 
linha agora em estudo se mantenha dentro da área do referido corredor e caso necessário seja feita a sua passagem a norte do 
referido Geossítio. No caso do Geossítio Morro Granítico de Nª Srª do Pilar, em Póvoa de Lanhoso, recomenda-se que seja evitada 
a sua sobrepassagem. Salienta-se a existência da tese de mestrado em Património Geológico e Geoconservação da Universidade 
do Minho de Paula Silva, (2007) - Inventariação do Património Geológico do Concelho de Vieira do Minho e sua utilização com fins 
didáticos. Univ. do Minho. Este trabalho apresenta Locais de Interesse Geológico/Geossítios (LIG) que se encontram incluídos na 
área em estudo (Lage, Lapa, Castro de Anissó). Do mesmo modo, os geossítios inventariados no concelho de Vieira do Minho, que 
se encontram apresentados na tese de mestrado já referida, de relevância local/concelhia deverão sempre que possível ser 
preservados e evitada a sua afetação. 
A informação relativa ao Património Geológico existente na base de dados do LNEG poderá ser acedido em:  
http://geoportal.lneg.pt/index.php?option=com_content&view=article&id=57&Itemid=4 
A informação relativa a geossítios encontra-se em fase de implementação pelo que se recomenda a consulta do respetivo site:  
http://www.icnf.pt/portal/naturaclas/patrinatur/sipnat 
Pode ainda ser encontrada informação disponível em sites de entidades que se dedicam à Conservação do Património Geológico e 
à proteção de sítios e paisagens de interesse geológico nomeadamente da Associação ProGeo – Associação Europeia para a 
Conservação do Património Geológico – Grupo Português: http://www.progeo.pt/progeo_pt.htm 
Hidrogeologia 
Identificam 196 pontos de água na área de estudo (informação proveniente de relatórios de empresas, outras entidades e 
inventário de pontos de água), com a localização geográfica aproximada, ressalvando-se que a informação relativa a esses pontos 
de água não é recente, pelo que aconselha-se a realização do inventário de pontos de água, independentemente da informação 
que possa ser cedida por outras entidades (Autarquias, APA, etc.). 
Recursos hidrominerais: na área em estudo encontra-se, na margem do rio Ave, a nascente de água mineral natural não 
concessionada designada por Varziela; a informação sobre eventuais pedidos de prospeção e pesquisa de águas minerais naturais 
e águas de nascente e a localização de áreas de concessão hidrotermal e respetivos perímetros de proteção deverá ser solicitada à 
DGEG, entidade que tutela os recursos hidrominerais. 
Recomenda-se ainda a consulta de carta de nascentes minerais, hidrogeológica e geológica. 
Recursos Minerais - Depósitos minerais  
Na área de implantação do projeto não se conhecem depósitos minerais, nem antigas explorações destes.  
No entanto, as zonas a Norte da área de estudo e para Este dessa área apresentam um apreciável potencial em recursos de 
quartzo e feldspato. 
Massas minerais 
Na área em estudo intersetada pelo projeto aflora essencialmente o designado Granito de Agrela, um monzogranito biotítico, 
porfiróide, de grão médio. Esta variedade já foi explorada para fins industriais no concelho de Póvoa de Lanhoso, nomeadamente 
no bordo Sudoeste da área em estudo (Freguesia de Vilela), desconhecendo-se o estado de atividade das pedreiras. Mais 
importante do ponto de vista ornamental e industrial, o Granito de Gonça aflora imediatamente a sul do limite Sudoeste da área 
(já no Concelho de Guimarães: freguesias de Gonça e Gondomar). Os granitos de Celeirós e Vieira do Minho, porfiróides de grão 
grosseiro, aflorantes na área Nordeste, não têm aplicação industrial assinalável, com exceção para os saibros resultantes da sua 
alteração. 
Servidões administrativas de âmbito mineiro: a informação deve ser solicitada à DGEG; 
CONSIDERAÇÕES FINAIS: Relembram que Estudo de Impacte Ambiental - EIA a realizar deverá apresentar uma adequada 
caracterização dos Fatores Ambientais Geologia, Geomorfologia e Património Geológico, Hidrogeologia e Recursos Minerais e 
proceder à avaliação de potenciais impactes e medidas de mitigação, conforme o estipulado nas secções IV e V do nº 3 do Anexo II 
da Portaria n.º 330/2001 de 2 de abril. 

http://geoportal.lneg.pt/index.php?option=com_content&view=article&id=57&Itemid=4
http://www.icnf.pt/portal/naturaclas/patrinatur/sipnat
http://www.progeo.pt/progeo_pt.htm
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ID ENTIDADES PEDIDO 
DATA DE 

CONTACTO 
DATA DE 

RESPOSTA 
INFORMAÇÃO REMETIDA 

37 
LPN - Liga para a 
Proteção da 
Natureza 

• Fauna, Flora, Habitats classificados (incluindo dados de monitorizações, 
estudos realizados); 
• Projetos de conservação da LPN com incidência na área em estudo; 
• Outras condicionantes ao desenvolvimento do projeto. 

2017-04-07 --- Até à data do presente relatório não foi obtida resposta. 

38 

MAI - SGMAI/DSPPI 
- Secretaria Geral 
do Ministério da 
Administração 
Interna 

• Localização de instalações, equipamentos ou outras infraestruturas militares 
que possam vir a ser afetadas pelo projeto (incluindo bases militares, estações 
radar, aeródromos); 
• Localização de estabelecimentos e infraestruturas com produtos explosivos e 
substâncias perigosas e respetivas zonas de segurança estabelecidas; 
• Identificação de áreas de servidão associadas (incluindo a referência aos 
diplomas legais que as estabelecem). 
• Outras condicionantes ao desenvolvimento do projeto existentes. 

2017-04-07 --- Até à data do presente relatório não foi obtida resposta. 

39 

MDN - Ministério 
da Defesa Nacional 
(DGRDN-Direção-
Geral de Recursos 
da Defesa Nacional) 

• Localização de instalações, equipamentos ou outras infraestruturas militares 
que possam vir a ser afetadas pelo projeto; 
• Localização de estabelecimentos e infraestruturas com produtos explosivos e 
substâncias perigosas (particularmente combustíveis líquidos ou gasosos) e 
respetivas zonas de segurança estabelecidas; 
• Identificação de áreas de servidão associadas (incluindo a referência aos 
diplomas legais que as estabelecem). 

2017-04-07 
2017-05-11 
2017-05-18 

Informa que não há impedimento ao Projeto. 
O Projeto com traçado final e altimetria dos obstáculos deverá ser enviada para preciação e atualização das cartas de obstáculos à 
navegação aérea. 
A sinalização diurna e noturna deve respeitar as normas expressas no documento "Circular de Informação Aeronáutica 10/2003, 
de 6 de maio" da ANAC. 

40 

MDN - Ministério 
da Defesa Nacional 
- Estado-Maior da 
Força Aérea - 
Gabinete do Chefe 
do Estado-Maior da 
Força Aérea 

• Localização de instalações, equipamentos ou outras infraestruturas militares 
que possam vir a ser afetadas pelo projeto (incluindo bases militares, estações 
radar, aeródromos); 
• Localização de estabelecimentos e infraestruturas com produtos explosivos e 
substâncias perigosas e respetivas zonas de segurança estabelecidas; 
• Identificação de áreas de servidão associadas (incluindo a referência aos 
diplomas legais que as estabelecem). 
• Outras condicionantes ao desenvolvimento do projeto existentes. 

2017-04-07 2017-04-27 

Informa que a instalação pretendida não se encontra abrangida por qualquer Servidão de Unidades afetas à Força Aérea, não se 
prevendo que interfira no funcionamento dos equipamentos de feixes hertzianos da força aérea. 
Mais se informa que a sinalização noturna e diurna deve ser de acordo com as normas expressas no documento "Circular de 
Informação Aeronáutica 10/2003 de 6 de Maio", da ANAC 
 
O projeto com o traçado final, bem como a altimetria dos obstáculos, tem de ser remetido à Força aérea para emissão de parecer 
final e atualização das cartas de obstáculos à navegação aérea. 

41 

PSP - Policia de 
Segurança Nacional 
(Departamento de 
Armas e Explosivos 
da PSP) 

• Localização de instalações, equipamentos ou outras infraestruturas militares 
que possam vir a ser afetadas pelo projeto; 
• Localização de estabelecimentos e infraestruturas com produtos explosivos e 
substâncias perigosas (particularmente combustíveis líquidos ou gasosos) e 
respetivas zonas de segurança estabelecidas; 
• Identificação de áreas de servidão associadas (incluindo a referência aos 
diplomas legais que as estabelecem). 
• Outras condicionantes ao desenvolvimento do projecto. 

2017-04-07 2017-04-20 

Informa que existe uma empresa com estabelecimentos de fabrico e de armazenagem de produtos explosivos legalizados - 
MOURA SILVA & FILHOS, S.A. (41°34'20.29"N; 8°13'40.39"W - kmz enviado), a qual possui os seguintes licenciamentos naquela 
área: 
 
1. Fábrica de explosivos com o Alvará n.º 819, de 1998-04-08; 
2. Paiol permanente com o Alvará n.º 744, de 1981-02-27; 
3. Oficina de fabrico de rastilho com o Alvará n.º 751, de 1984-04-10; 
4. Oficina de fabrico de pólvora com o Alvará n.º 719, de 1974-08-28; 
5. Oficina pirotécnica com o Alvará n.º 417, de 1952-03-21. 
 
Da conjugação das Zonas de Segurança afetas a estes licenciamentos resulta a área assinalada a vermelho na planta em anexo 
enviada. 
 
Os licenciamentos em causa derivam da aplicação do Regulamento sobre o Licenciamento dos Estabelecimentos de Fabrico e de 
Armazenagem de Produtos Explosivos (RLEFAPE), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 376/84, de 30 de novembro, conjugado com as 
disposições de segurança vertidas no Regulamento de Segurança dos Estabelecimentos de Fabrico e de Armazenagem de Produtos 
Explosivos (RSEFAPE), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 139/2002, de 17 de maio, onde se destaca o n.º 4 do artigo 12.º do RSEFAPE, 
nomeadamente, na zona de segurança não podem existir ou construir-se quaisquer edificações, vias de comunicação ou 
instalações de transporte de energia ou comunicações, além das indispensáveis ao serviço do estabelecimento. 

42 Quercus 

• Fauna, Flora, Habitats classificados (incluindo dados de monitorizações, 
estudos realizados); 
• Projectos de conservação da Quercus com incidência na área em estudo; 
• Outras condicionantes ao desenvolvimento do projeto. 

2017-04-07 --- Até à data do presente relatório não foi obtida resposta. 
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ID ENTIDADES PEDIDO 
DATA DE 

CONTACTO 
DATA DE 

RESPOSTA 
INFORMAÇÃO REMETIDA 

43 
REN Gasodutos, 
S.A. 

• Localização de gasodutos e outras infraestruturas da REN Gasodutos, e 
respetivas áreas de servidão; 
• Projetos futuros na área em estudo e outras condicionantes ao 
desenvolvimento do projeto. 

2017-04-07 2017-04-20 Não existem quaisquer infraestruturas construídas ou em projeto na AE. 

44 

SIRESP - Sistema 
Integrado das 
Redes de 
Emergência e 
Segurança de 
Portugal 

• Interferências com as infraestruturas de comunicação e outras do SIRESP, 
bem como as respetivas áreas de servidão; 
• Outras condicionantes ao desenvolvimento do projeto existentes. 

2017-04-07 2017-04-20 

Informa que será dado conhecimento do ofício enviado à Secretaria Geral do Ministério da Administração Interna (SG-MAI). 
 
Informa que existe uma Estação Base da rede SIRESP - Monte S Mamede GNR_BG, sita em marco geodésico de São Mamede, 4830 
Póvoa de Lanhoso, com as coordenadas WGS84: 41,6278; -8,2463. Os corredores alternativos deverão respeitar a área de 
segurança de 100 metros de raio e centro na respetiva estação. 

45 
SPEA - Sociedade 
Portuguesa para o 
Estudo das Aves 

• Atlas das aves nidificantes, localização de ninhos conhecidos de espécies de 
avifauna com estatuto de proteção/conservação, outros registos e estudos 
(censos, monitorização, zonas de veraneio e invernada, áreas de dormitório e 
alimentação) de avifauna e demais informação que considere relevante para a 
área de estudo; 
• Dados/resultados e relatórios publicados e não publicados de monitorização 
em curso ou realizada na área de estudo e área circundante; 
• Zonas importantes para as aves e outras áreas delimitadas ou propostas de 
importância para a proteção e conservação de avifauna; 
• Outras condicionantes ao desenvolvimento do projeto existentes. 

2017-04-07 --- Até à data do presente relatório não foi obtida resposta. 

46 
TP - Turismo de 
Portugal 

• Inventário de recursos turísticos; 
• Projetos e empreendimentos turísticos existentes e/ou previstos; 
• Outras condicionantes ao desenvolvimento do projeto existentes. 

2017-04-07 2017-05-05 

Envio da listagem de ocorrências, na área em estudo e numa envolvente de 2km: a) Empreendimentos turísticos classificados; b) 
Empreendimentos turísticos com parecer favorável do Turismo de Portugal; c) Loteamentos de empreendimentos turísticos com 
parecer favorável do Turismo de Portugal; d)Planos de Pormenor com parecer favorável do Turismo de Portugal; e) Planos de 
Urbanização com parecer favorável do Turismo de Portugal; f) Outro tipo de empreendimentos 

47 
Turismo do Porto e 
Norte de Portugal 

• Inventário de recursos turísticos; 
• Projetos e empreendimentos turísticos existentes e/ou previstos; 
• Outras condicionantes ao desenvolvimento do projeto existentes. 

2017-04-07 2017-05-02 

Envio da listagem dos empreendimentos turísticos existentes nos municípios abrangidos pelo estudo. 
 
Informa que o Inventário de recursos turísticos, os mesmos são extensos e a sua definição, por vezes, carece de uma proximidade 
maior para a atribuição de interesse turístico, pelo que será difícil neste momento estar a classificá-los. Contudo, os monumentos, 
espaços arqueológicos, outros locais de interesse existentes já se encontram salvaguardados legislação específica. 
 
Nos territórios abrangidos, não é do seu conhecimento a existência de outras condicionantes ao desenvolvimento do projeto. 

48 
Zero - Associação 
Sistema Terrestre 
Sustentável 

Disponibilização de informação relativa a eventuais condicionantes existentes 
na área em estudo. 

2017-04-07 --- Até à data do presente relatório não foi obtida resposta. 
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Raquel Brito - PROCESL

De: Sílvia Silva <s.silva@ADP.PT>

Enviado: quarta-feira, 19 de Abril de 2017 14:51

Para: Ana Margarida Magina - PROCESL

Cc: Rui Leite

Assunto: Estudo do Impacte Ambiental do projeto da Rede Nacional de Transporte – 

“Linha Caniçada – Fafe 2, a 150 KV”

Exmo. Srs. 
  
Segue o cadastro das infraestruturas existentes relativas ao abastecimento (infraestruturas AA) e ao 
saneamento (Infraestruturas AR) da área em questão. 
O download pode ser feito em: https://sendfile.adnorte.pt/download/d98d358bfcbef48b886525/ (Este 

ficheiro está disponível por 3 dias no sistema)  
  
No caso de existir afetação de infraestruturas das Águas do Norte deverão V. Ex.ª apresentar 
atempadamente um projeto de restabelecimento dos serviços afetados. 
Estamos à vossa inteira disposição para prestar quaisquer esclarecimentos adicionais. 
  
  
Com os melhores cumprimentos, 
Silvia Silva 
Técnico Superior de Gestão de Ativos e Engenharia - SIG 

Não 
é 
poss
ível 
apre
sen t
ar … 

Praça 26 de Maio, n.º 82 | 4810-539 Guimarães | Portugal | Telefone: 253919020 (5326) | Fax: 259309371 | www.adnorte.pt 

[www.adnorte.pt]

Não 
é 
poss
ível 
apre
sen t
ar … 

Tenha uma EcoAtitude.Imprima este e-mail apenas se necessário. 
Esta mensagem e os ficheiros anexos podem conter informação confidencial ou reservada. Se, por engano, receber esta mensagem, solicita-se que informe de imediato o 
remetente e que elimine a mensagem e ficheiros anexos sem os reproduzir.This message and any files herewith attached may contain confidential or privileged 
information.If you receive this message in error, please notify us immediately and delete this message and any files attached without copying them in any way. 
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Raquel Brito - PROCESL

De: Sílvia Silva <s.silva@ADP.PT>

Enviado: quarta-feira, 19 de Abril de 2017 15:25

Para: Ana Margarida Magina - PROCESL

Assunto: RE: Estudo do Impacte Ambiental do projeto da Rede Nacional de Transporte – 

“Linha Caniçada – Fafe 2, a 150 KV”

Mais informo que o cadastro enviado se encontra em Datum 73. 
Com os melhores umprimentos, 
Sílvia Silva 

De: Sílvia Silva 
Enviado: 19 de abril de 2017 14:50 
Para: amagina@procesl.pt 
Cc: Rui Leite 
Assunto: Estudo do Impacte Ambiental do projeto da Rede Nacional de Transporte – “Linha Caniçada – Fafe 2, a 150 
KV”  
  
Exmo. Srs. 
  
Segue o cadastro das infraestruturas existentes relativas ao abastecimento (infraestruturas AA) e ao 
saneamento (Infraestruturas AR) da área em questão. 
O download pode ser feito em: https://sendfile.adnorte.pt/download/d98d358bfcbef48b886525/ (Este 

ficheiro está disponível por 3 dias no sistema)  
  
No caso de existir afetação de infraestruturas das Águas do Norte deverão V. Ex.ª apresentar 
atempadamente um projeto de restabelecimento dos serviços afetados. 
Estamos à vossa inteira disposição para prestar quaisquer esclarecimentos adicionais. 
  
  
Com os melhores cumprimentos, 
Silvia Silva 
Técnico Superior de Gestão de Ativos e Engenharia - SIG 

Não 
é 
poss
ível 
apre
sen t
ar … 

Praça 26 de Maio, n.º 82 | 4810-539 Guimarães | Portugal | Telefone: 253919020 (5326) | Fax: 259309371 | www.adnorte.pt 

[www.adnorte.pt]

Não 
é 
poss
ível 
apre
sen t
ar … 

Tenha uma EcoAtitude.Imprima este e-mail apenas se necessário. 
Esta mensagem e os ficheiros anexos podem conter informação confidencial ou reservada. Se, por engano, receber esta mensagem, solicita-se que informe de imediato o 
remetente e que elimine a mensagem e ficheiros anexos sem os reproduzir.This message and any files herewith attached may contain confidential or privileged 
information.If you receive this message in error, please notify us immediately and delete this message and any files attached without copying them in any way. 
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Raquel Brito - PROCESL

De: Luís C. Leal <LCLeal@ana.pt>

Enviado: quarta-feira, 12 de Abril de 2017 11:47

Para: Raquel Brito - PROCESL

Cc: DTA Geral; Ana Margarida Magina - PROCESL

Assunto: RE: Estudo de Impacte Ambiental do Projeto da Rede Nacional de Transporte 

"Linha Caniçada - Fafe 2, a 150 kV (LCD.FAF 2) (T2017-167-00)

Sinal. de seguimento: Dar seguimento

Estado do sinalizador: Concluído

Exma Senhora 
  
O vosso pedido foi reencaminhado para a ANAC – Autoridade Nacional de Aviação Civil, que é a entidade legalmente 
competente para a emissão de pareceres no âmbito das servidões aeronáuticas civis. 
De futuro, este tipo de pedidos deverá ser endereção àquela Autoridade para o email infraestruturas@anac.pt . 
  
Com os melhores cumprimentos 
  
Luís Leal 
  

 
  
DIREÇÃO TÉCNICA AEROPORTUÁRIA 
Airport Technical Services Department 
Rua B, Edifício 4/40, 1º Piso, Aeroporto de Lisboa 
1700-008 Lisboa - Portugal 
Tel.: +351 218 413 500 (ext. 23167) 
www.ana.pt 

 
  

From: DTA Geral  
Sent: 12 de abril de 2017 11:31 
To: Luís C. Leal <LCLeal@ana.pt> 
Subject: FW: Estudo de Impacte Ambiental do Projeto da Rede Nacional de Transporte "Linha Caniçada - Fafe 2, a 
150 kV (LCD.FAF 2) (T2017-167-00) 
  
  
  
  
  
Carla Massa 
Secretária 
  

 
  
DTA-Direção Técnica Aeroportuária 
Airport Technical Services Department 
Rua B - Edifício 4/40-1º Piso 
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Ria: 23.211 
Telefone:(+351) 21 844 50 17 
Telemóvel : (+351) 96 134 06 31 
www.ana.pt 
  
  
  

From: Raquel Brito - PROCESL [mailto:rqbrito@procesl.pt]  
Sent: quarta-feira, 12 de abril de 2017 10:45 
To: DTA Geral <dtageral@ana.pt>; Contactar <contactar@ana.pt> 
Cc: Ana Margarida Magina - PROCESL <amagina@procesl.pt> 
Subject: Estudo de Impacte Ambiental do Projeto da Rede Nacional de Transporte "Linha Caniçada - Fafe 2, a 150 kV 
(LCD.FAF 2) (T2017-167-00) 
  
Exmo. Senhor Presidente do Conselho Diretivo, 
  
A PROCESL encontra-se a elaborar para a REN – Rede Eléctrica Nacional S.A., o Estudo de Impacte Ambiental (EIA) 
do Projeto da Rede Nacional de Transporte de Electricidade "Linha Caniçada - Fafe 2, a 150 kV ". O EIA é precedido 
de um Estudo de Grandes Condicionantes Ambientais (EGCA), fase em que se encontra o presente projeto, do qual 
resultará um conjunto de corredores alternativos para a passagem da linha elétrica e que serão objeto de estudo no 
EIA, em fase de Projeto de Execução. 
  
O estabelecimento da Linha Caniçada – Fafe 2, a 150 kV, entre o Posto de Corte da Caniçada e a Abertura da Linha 
Parque Eólico Terras Altas de Fafe – Riba d’Ave para a Subestação de Fafe, enquadra-se na estratégia de 
desenvolvimento e investimento preconizados no Plano de Desenvolvimento e Investimento da Rede de Transporte 
de Eletricidade (PDIRT) e tem como data prevista para entrada em serviço 2019. 
  
Este projeto faz parte da segunda etapa estabelecida para a alimentação da Subestação de Fafe e que contempla o 
prolongamento dos dois ramais (ambos em linha dupla) já construídos para desvio para Fafe das antigas linhas 
Terras Altas de Fafe - Riba d’Ave e Caniçada - Riba d’Ave 2, estendendo um deles até ao posto de corte da Caniçada 
e o outro até à subestação de Pedralva. 
  
No âmbito do EGCA foi definida uma área de estudo, em que serão avaliados em fase de EIA, os impactes sobre o 
ambiente biofísico e/ou socioeconómico resultantes da implementação do Projeto, sobretudo nas fases de 
construção e exploração. 
  
Assim, e para uma maior eficácia desta análise, solicita-se a V. Ex.ª a disponibilização de informação relativa a 
eventuais condicionantes existentes na área em estudo, preferencialmente em suporte digital vetorial e 
georreferenciado (dwg ou shapefile), nomeadamente a localização de instalações e equipamentos aeronáuticos 
(aeroportos da ANA) e respetivos limites e zonas de servidão aeronáutica e outras condicionantes ao 
desenvolvimento do projeto. 
  
Para facilitar a Vossa análise, anexamos Figura com o Enquadramento da Área de Estudo, bem como o limite da 
área de estudo em formato dwg, shapefile (sistema de coordenadas ETRS89) e .kmz. Este pedido foi enviado via 
correio registado através do Oficio de referencia n.º CE-2853-2017, de 7 de abril de 2017. 
  
No caso de haver lugar ao pagamento da informação requerida, solicita-se a comunicação prévia dos custos 
associados. Para tal, pedimos que entrem em contacto connosco através do telefone 210 067 200, fax 210 067 299 
ou do endereço eletrónico amagina@procesl.pt (Eng.ª Ana Margarida Magina).  
  
Face ao prazo de execução do estudo, agradecemos que a informação acima indicada nos seja facultada com a 
maior brevidade possível, de preferência até ao dia 21 de abril de 2017. 
  
Agradecendo uma vez mais a atenção dispensada, apresentamos os nossos melhores cumprimentos e colocamo-nos 
à V. inteira disposição para qualquer esclarecimento que se considere necessário. 
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----------------------------------------------- 

E-MAIL DISCLAIMER 
 
This message contains confidential information and is intended only for the individual named. If you are not the named addressee you should 
not disseminate, distribute or copy this e-mail. Please notify the sender immediately by e-mail if you have received this e-mail by mistake and 
delete this e-mail from your system. 
 
E-mails are not encrypted and cannot be guaranteed to be secure or error-free as information could be intercepted, corrupted, lost, destroyed, 
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Raquel Brito - PROCESL

De: ws@anacom.pt

Enviado: quinta-feira, 22 de junho de 2017 16:33

Para: Raquel Brito - PROCESL

Assunto: EIAl do Projeto da Rede Nacional de Transporte "Linha Caniçada - Fafe 2, a 150 

kV 

Anexos: 2017113133.jpg; FH a pepim.JPG; FH de pepim.JPG

Sinal. de seguimento: Dar seguimento

Estado do sinalizador: Concluído

[AH011885/2017] 

Exma Sra Raquel Brito, 

Em resposta ao pedido formulado por via eletrónica em 24/5/2017, na sequência do noso ofício 

anteriormente enviado sobre o assunto acima indicado, anexam-se 2 ficheiros jpeg que indicam o perfil do 

terreno sob o trajeto de cada uma das ligações hertzianas Braga - Pepim e Pepim - Cabreira e ainda os 

limites superior e inferior de segurança associados aos 1º elipsóides de Fresnel de cada uma dessas ligações. 

A Linha da RNT em projeto poderá cruzar o trajeto destas ligações (no plano horizontal) mas deverá fazê-lo 

acima do "lim sup segurança" ou abaixo do "lim inf segurança" (no plano vertical) indicado em cada um dos 

anexos. 

Com os melhores cumprimentos, 

Carlos Marques 

ANACOM 

Direção de Gestão do Espectro 

Pense no ambiente. Imprima o conteudo desta mensagem apenas se for absolutamente necessario. 

Este email e ficheiros em anexo sao confidenciais e destinados somente ao conhecimento e utilizacao da(s) pessoa(s) ou entidade(s) a quem foram 

enderecados. Se recebeu este email ou anexos por erro, ou a eles teve acesso nao sendo o destinatario, por favor elimine-os contactando o remetente. 

Please consider the environment before printing this mail note. 

This email and files transmitted with it are confidential and intended for the sole use of the individual or organization to whom they are addressed. If you have 
received this email in error, please notify the sender immediately and delete it without using, copying, storing, forwarding or disclosing its contents to any other 

party. 

Autoridade Nacional de Comunicacoes http://www.anacom.pt 
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Raquel Brito - PROCESL

Assunto: RE: Estudo de Impacte Ambiental do Projeto da Rede Nacional de Transporte 

"Linha Caniçada - Fafe 2, a 150 kV (LCD.FAF 2) (T2017-167-00)

 

De: João Mamede [mailto:joao.mamede@apambiente.pt]  
Enviada: quarta-feira, 10 de maio de 2017 10:20 
Para: Helena Jeronimo - QUADRANTE; Ana Margarida Magina - PROCESL; Raquel Brito - PROCESL; Paulo Ferreira - 
QUADRANTE; Diana Ferreira - QUADRANTE 
Cc: Maria José Moura 
Assunto: RE: Estudo de Impacte Ambiental do Projeto da Rede Nacional de Transporte "Linha Caniçada - Fafe 2, a 
150 kV (LCD.FAF 2) (T2017-167-00) 

 
Exmos. Senhores, 
  
Em resposta ao solicitado, em anexo remetem-se os dados geográficos que dispomos para a área de estudo definida 
no Estudo de Impacte Ambiental do Projeto da Rede Nacional de Transporte "Linha Caniçada - Fafe 2, a 150 kV 
(LCD.FAF 2) (T2017-167-00)”, no sistema de coordenadas ETRS89 PT-TM06 (EPSG: 3763), assim como o respetivo 
recibo de pagamento. 
  
Relativamente aos elementos solicitados importa referir o seguinte: 

·               Em anexo remetem-se os dados geográficos das captações subterrâneas e superficiais privadas existentes 
na área definida; 

·               Também se anexam os dados das captações de abastecimento público superficiais e subterrâneas que se 
localizam na área de estudo; 

·               Na área de estudo não existem perímetros de proteção definidos para as captações de abastecimento 
público; 

·               Os dados de monitorização das estações superficiais que se localizam na área de estudo, 04H/05 – 
andorinhas e 04H/01 – Garfe, encontram-se disponíveis no Sistema Nacional de Informação de Recursos 
Hídricos – SNIRH (http://snirh.pt/). Nesta área não existem estações de monitorização subterrâneas; 

·               As potenciais condicionantes ao desenvolvimento do projeto identificadas, são as que constam no POAAP 
da Caniçada, o qual se encontra disponível para visualizar, consultar e descarregar, no Sistema Nacional de 
Informação de Ambiente – SNIAmb (http://sniamb.apambiente.pt/Home/Default.htm) em Recursos 
Hídricos > Planos de ord. de alb. de águas públicas (POAAP). 

  
Poderão aceder à cartografia das MA superficiais e subterrâneas, onde se localiza a área de estudo, através de 

serviços wms, wfs, ou descarregar em shapefile no  SNIAmb. 

De acordo com o cumprimento da Lei de Proteção de Dados Pessoais, não é disponibilizada informação sobre a 

titularidade das utilizações dos recursos hídricos. 

  
Sugere-se ainda a consulta Plano de Gestão da Região Hidrográfica do Cávado, Ave e Leça, disponível em 
(http://www.apambiente.pt/index.php?ref=16&subref=7&sub2ref=9&sub3ref=848). 
  

Estamos ao dispor para qualquer dúvida ou esclarecimento. 

  
Com os melhores cumprimentos, 
  
João Mamede 
Técnico Superior 
Departamento de Planeamento e Informação 
Administração Regional Hidrográfica do Norte 
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Rua Formosa n.º 254 
4049-030 Porto | Portugal 
Telefone: (+351) 22 340 00 00 | Fax: (+351) 22 340 00 10 
joao.mamede@apambiente.pt 
  

Proteja o ambiente. Pense se é mesmo necessário imprimir este email! 
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Raquel Brito - PROCESL

Para: Ana Margarida Magina - PROCESL

Assunto: RE:  Estudo de Impacte Ambiental do Projeto da Rede Nacional de Transporte 

"Linha Caniçada - Fafe 2, a 150 kV (LCD.FAF 2) (T2017-167-00)

 

De: Directora Dep Saude Publica [mailto:directora.dsp@arsnorte.min-saude.pt]  
Enviada: quinta-feira, 18 de maio de 2017 11:53 
Para: Ana Margarida Magina - PROCESL 
Assunto: Estudo de Impacte Ambiental do Projeto da Rede Nacional de Transporte "Linha Caniçada - Fafe 2, a 150 
kV (LCD.FAF 2) (T2017-167-00) 

 
 
 
Exma. Senhora Eng.ª Ana Margarida Magina 
 
Na sequência da Vossa solicitação,  relativa ao “Estudo de Impacte Ambiental do Projeto da Rede 
Nacional de Transporte "Linha Caniçada - Fafe 2, a 150 kV (LCD.FAF 2) (T2017-167-00)”, enviamos, em 
anexo, um documento com a identificação dos edifícios da Administração Regional de Saúde do Norte, 
I.P. na área geográfica em apreço. 
 
Com os melhores cumprimentos 

Maria Neto  
Delegada de Saúde Regional do Norte  
Diretora do Departamento de Saúde Pública da  
Administração Regional de Saúde do Norte, I.P. 

 

DEPARTAMENTO DE SAÚDE PÚBLICA DA 
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SAÚDE DO NORTE I.P. 
Rua Anselmo Braamcamp, 144 
4000-078 Porto, PORTUGAL 
TEL +351 22 0411701 FAX +351 22 0411738 
e-mail - directora.dsp@arsnorte.min-saude.pt  
www.arsnorte.min-saude.pt 
PENSE ANTES DE IMPRIMIR 

 

De: Raquel Brito - PROCESL [mailto:rqbrito@procesl.pt]  
Enviada: quarta-feira, 12 de abril de 2017 11:15 
Para: ARS Norte, IP 
Cc: Ana Margarida Magina - PROCESL 
Assunto: Estudo de Impacte Ambiental do Projeto da Rede Nacional de Transporte "Linha Caniçada - Fafe 2, a 150 
kV (LCD.FAF 2) (T2017-167-00) 
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Exmo. Senhor Presidente do Conselho Diretivo, 

  

A PROCESL encontra-se a elaborar para a REN – Rede Eléctrica Nacional S.A., o Estudo de Impacte 

Ambiental (EIA) do Projeto da Rede Nacional de Transporte de Electricidade "Linha Caniçada - Fafe 2, a 

150 kV ". O EIA é precedido de um Estudo de Grandes Condicionantes Ambientais (EGCA), fase em que 

se encontra o presente projeto, do qual resultará um conjunto de corredores alternativos para a passagem da 

linha elétrica e que serão objeto de estudo no EIA, em fase de Projeto de Execução. 

  

O estabelecimento da Linha Caniçada – Fafe 2, a 150 kV, entre o Posto de Corte da Caniçada e a Abertura 

da Linha Parque Eólico Terras Altas de Fafe – Riba d’Ave para a Subestação de Fafe, enquadra-se na 

estratégia de desenvolvimento e investimento preconizados no Plano de Desenvolvimento e Investimento 

da Rede de Transporte de Eletricidade (PDIRT) e tem como data prevista para entrada em serviço 2019. 

  

Este projeto faz parte da segunda etapa estabelecida para a alimentação da Subestação de Fafe e que 

contempla o prolongamento dos dois ramais (ambos em linha dupla) já construídos para desvio para Fafe 

das antigas linhas Terras Altas de Fafe - Riba d’Ave e Caniçada - Riba d’Ave 2, estendendo um deles até 

ao posto de corte da Caniçada e o outro até à subestação de Pedralva. 

  

No âmbito do EGCA foi definida uma área de estudo, em que serão avaliados em fase de EIA, os impactes 

sobre o ambiente biofísico e/ou socioeconómico resultantes da implementação do Projeto, sobretudo nas 

fases de construção e exploração. 

  

Assim, e para uma maior eficácia desta análise, solicita-se a V. Ex.ª a disponibilização de informação 

relativa a eventuais condicionantes existentes na área em estudo, preferencialmente em suporte digital 

editável, nomeadamente: 

  

         Localização de unidades e equipamentos de saúde; 

         Outras condicionantes ao desenvolvimento do projeto existentes e condicionantes associadas à instalação de 
linhas de alta tensão e subestações. 

  

Para facilitar a Vossa análise, anexamos Figura com o Enquadramento da Área de Estudo, bem como o 

limite da área de estudo em formato dwg, shapefile (sistema de coordenadas ETRS89) e .kmz. Este 

pedido foi enviado via correio registado através do Oficio de referencia n.º CE-2858-2017, de 7 de abril de 

2017. 
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No caso de haver lugar ao pagamento da informação requerida, solicita-se a comunicação prévia dos custos 

associados. Para tal, pedimos que entrem em contacto connosco através do telefone 210 067 200, fax 

210 067 299 ou do endereço eletrónico amagina@procesl.pt (Eng.ª Ana Margarida Magina).  

  

Face ao prazo de execução do estudo, agradecemos que a informação acima indicada nos seja facultada 

com a maior brevidade possível, de preferência até ao dia 21 de abril de 2017. 

  

Agradecendo uma vez mais a atenção dispensada, apresentamos os nossos melhores cumprimentos e 

colocamo-nos à V. inteira disposição para qualquer esclarecimento que se considere necessário. 

  

 

  

--  

Cumprimentos, 

 

 

 

 

--  

Cumprimentos, 

 

 

 

 

--  

Cumprimentos, 
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Clarisse Carneiro - PROCESL

Assunto: FW: EIA Projeto da Rede Nacional de Transporte "Linha Caniçada - Fafe 2, a 150 

kV (LCD.FAF 2)

-----Mensagem original----- 
De: Ana Margarida Magina - PROCESL  
Enviada: terça-feira, 20 de junho de 2017 14:59 
Para: NOVO Município - Serviço SIG 
Cc: Municipio de Fafe - Helder Vale; Raquel Brito - PROCESL 
Assunto: RE: EIA Projeto da Rede Nacional de Transporte "Linha Caniçada - Fafe 2, a 150 kV (LCD.FAF 2) 
 
Cara Valéria Moura, 
Acusamos boa receção dos elementos. 
Gratos pela atenção dispensada. 
Margarida Magina 
 
Melhores Cumprimentos/ Best Regards, 
 

SAVE PAPER  - THINK BEFORE YOU PRINT – só imprima este e-mail se realmente tiver necessidade! 
 
 
-----Mensagem original----- 
De: NOVO Município - Serviço SIG [mailto:sig@cm-fafe.pt]  
Enviada: terça-feira, 20 de junho de 2017 14:57 
Para: Ana Margarida Magina - PROCESL 
Cc: Municipio de Fafe - Helder Vale 
Assunto: EIA Projeto da Rede Nacional de Transporte "Linha Caniçada - Fafe 2, a 150 kV (LCD.FAF 2) 
Importância: Alta 
 
Exma. Sr.ª Eng.ª Ana Margarida Magina, 
 
Na sequência do pedido da informação geográfica de apoio ao Estudo de Impacte Ambiental do Projeto da Rede 
Nacional de Transporte "Linha Caniçada - Fafe 2, a 150 kV (LCD.FAF 2), vimos pelo presente enviar em anexo a 
informação solicitada. 
 
Sem outro assunto de momento, 
 
Grata pela atenção, 
 
Valéria Moura 
 
 
 



De: Presidência Município de Guimarães <Presidencia@cm-guimaraes.pt> 
Enviado: quarta-feira, 12 de Abril de 2017 11:51 
Para: BackOffice 
Assunto: FW: Estudo de Impacte Ambiental do Projeto da Rede Nacional de 

Transporte "Linha Caniçada - Fafe 2, a 150 kV (LCD.FAF 2) (T2017-167-
00) 

Anexos: Aestudo_ETRS.DWG; Aestudo_ETRS_Shapefile.zip; 
EnquadramentoAdministrativo.jpg; Proj_LE.kmz 

 
DUPD 
 

Teresa Sarmento 

Gabinete de Apoio à Presidência 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

          

e.  geral@cm-guimaraes.pt    | t. (+351) 253 421 200  |  ext. 3109*1165 
m. Largo Cónego José Maria Gomes |  4804-534 Guimarães 

w.  www.guimaraes.pt  |  fb. municipio.guimaraes.comunicacao 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

  

 

 

 

De: Raquel Brito - PROCESL [mailto:rqbrito@procesl.pt]  
Enviada: quarta-feira, 12 de Abril de 2017 11:17 
Para: Presidência Município de Guimarães <Presidencia@cm-guimaraes.pt>; Presidência 
Município de Guimarães <Presidencia@cm-guimaraes.pt> 
Cc: Ana Margarida Magina - PROCESL <amagina@procesl.pt> 
Assunto: Estudo de Impacte Ambiental do Projeto da Rede Nacional de Transporte "Linha 
Caniçada - Fafe 2, a 150 kV (LCD.FAF 2) (T2017-167-00) 
 
Exmo. Senhor Presidente, 
 
A PROCESL encontra-se a elaborar para a REN – Rede Eléctrica Nacional S.A., o Estudo de Impacte 
Ambiental (EIA) do Projeto da Rede Nacional de Transporte de Electricidade "Linha Caniçada - Fafe 
2, a 150 kV ". O EIA é precedido de um Estudo de Grandes Condicionantes Ambientais (EGCA), fase 
em que se encontra o presente projeto, do qual resultará um conjunto de corredores alternativos 
para a passagem da linha elétrica e que serão objeto de estudo no EIA, em fase de Projeto de 
Execução. 
 
O estabelecimento da Linha Caniçada – Fafe 2, a 150 kV, entre o Posto de Corte da Caniçada e a 
Abertura da Linha Parque Eólico Terras Altas de Fafe – Riba d’Ave para a Subestação de Fafe, 
enquadra-se na estratégia de desenvolvimento e investimento preconizados no Plano de 

2017,ATE,E,C,4386

mailto:geral@cm-guimaraes.pt
http://www.cm-guimaraes.pt/
https://www.facebook.com/Municipio.Guimaraes.Comunicacao
mailto:rqbrito@procesl.pt
mailto:Presidencia@cm-guimaraes.pt
mailto:Presidencia@cm-guimaraes.pt
mailto:amagina@procesl.pt
http://www.cm-guimaraes.pt/
http://www.cm-guimaraes.pt/


Desenvolvimento e Investimento da Rede de Transporte de Eletricidade (PDIRT) e tem como data 
prevista para entrada em serviço 2019. 
 
Este projeto faz parte da segunda etapa estabelecida para a alimentação da Subestação de Fafe e 
que contempla o prolongamento dos dois ramais (ambos em linha dupla) já construídos para 
desvio para Fafe das antigas linhas Terras Altas de Fafe - Riba d’Ave e Caniçada - Riba d’Ave 2, 
estendendo um deles até ao posto de corte da Caniçada e o outro até à subestação de Pedralva. 
 
No âmbito do EGCA foi definida uma área de estudo, em que serão avaliados em fase de EIA, os 
impactes sobre o ambiente biofísico e/ou socioeconómico resultantes da implementação do 
Projeto, sobretudo nas fases de construção e exploração. 
 
Assim, e para uma maior eficácia desta análise, solicita-se a V. Ex.ª a disponibilização de 
informação relativa a eventuais condicionantes existentes na área em estudo, preferencialmente 
em suporte digital editável, nomeadamente: 
 

         Plantas de Ordenamento, Plantas de Condicionantes e servidões e Mapas de Ruído do 
PDM em vigor, em formato vetorial; 

         Infraestruturas de abastecimento de água e de saneamento/tratamento de águas 
residuais; 

         Localização das captações de água subterrânea e eventuais perímetros de proteção; 

         Identificação de PP e PU aprovados e em elaboração; 

         Planta de loteamento, aprovados e em aprovação; 

         Compromissos urbanísticos; 

         Pontos de interesse turístico; 

         Localização de instalações e equipamentos de educação, saúde e desporto; 

         Localização de instalações e equipamentos aeronáuticos (heliportos, aeródromos, 
incluindo privados) e respetiva área de servidão; 

         Pontos de água para combate a incêndios florestais por meios aéreos e respetivas áreas 
de servidão (em particular condicionamentos associados à construção da tipologia de 
infraestruturas de desenvolvimento aéreo em estudo); 

         Localização de estabelecimentos e infraestruturas com produtos explosivos e substâncias 
perigosas (particularmente combustíveis líquidos ou gasosos) e respetivas zonas de 
segurança estabelecidas; 

         Inventário e localização do Património Arqueológico e Arquitetónico; 

         Áreas de exploração florestal (gestão municipal ou gestão privada); 

         Outras infraestruturas, equipamentos e elementos (existentes e previstos) que possam 
condicionar o desenvolvimento do projeto. 

         Localização de pedreiras. 
 
Para facilitar a Vossa análise, anexamos Figura com o Enquadramento da Área de Estudo, bem 
como o limite da área de estudo em formato dwg, shapefile (sistema de coordenadas ETRS89) e 
.kmz. Este pedido foi enviado via correio registado através do Oficio de referencia n.º CE-2860-
2017, de 7 de abril de 2017. 
 
No caso de haver lugar ao pagamento da informação requerida, solicita-se a comunicação prévia 
dos custos associados. Para tal, pedimos que entrem em contacto connosco através do telefone 

2017,ATE,E,C,4386



210 067 200, fax 210 067 299 ou do endereço eletrónico amagina@procesl.pt (Eng.ª Ana 
Margarida Magina).  
 
Face ao prazo de execução do estudo, agradecemos que a informação acima indicada nos seja 
facultada com a maior brevidade possível, de preferência até ao dia 21 de abril de 2017. 
 
Agradecendo uma vez mais a atenção dispensada, apresentamos os nossos melhores 
cumprimentos e colocamo-nos à V. inteira disposição para qualquer esclarecimento que se 
considere necessário. 
 

 
 

2017,ATE,E,C,4386

mailto:amagina@procesl.pt
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Raquel Brito - PROCESL

De: mariana.oliveira@cm-guimaraes.pt

Enviado: quinta-feira, 27 de Abril de 2017 16:43

Para: Raquel Brito - PROCESL

Assunto: Estudo de Impacte Ambiental do Projeto da Rede Nacional de Transporte "Linha 

Caniçada - Fafe 2, a 150 kV (LCD.FAF 2) (T2017-167-00)

Anexos: ATE_DOC_2017_ATE_E_C_4386.pdf

Sinal. de seguimento: Dar seguimento

Estado do sinalizador: Sinalizado

Boa tarde 

 

De acordo com o solicitado via e-mail, no passado dia 12 de abril, envio a informação de que dispomos. 

Link para download:  

https://we.tl/aQOGCgRUhD  

 

 

Cumprimentos, 

Mariana Oliveira 
Sistemas de Informação Geográfica  
Departamento de Urbanismo e de Promoção do 
Desenvolvimento 

e.: Mariana.Oliveira@cm-guimaraes.pt 
ext.: 3370*1165 
 
 
Lg. Cónego José Maria Gomes 
4804-534 Guimarães 
tel.: + 351 253 421 200 
fax.: + 351 253 515 134 
 
www.guimaraes.pt 
fb.: municipio.guimaraes.comunicacao. 
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Raquel Brito - PROCESL

Para: Ana Margarida Magina - PROCESL

Assunto: RE: EIA Projeto da Rede Nacional de Transporte "Linha Caniçada - Fafe 2, a 150 

kV (LCD.FAF 2)

De: NOVO Município - Serviço SIG [mailto:sig@cm-fafe.pt]  
Enviada: terça-feira, 20 de junho de 2017 14:57 
Para: Ana Margarida Magina - PROCESL 
Cc: Municipio de Fafe - Helder Vale 
Assunto: EIA Projeto da Rede Nacional de Transporte "Linha Caniçada - Fafe 2, a 150 kV (LCD.FAF 2) 
Importância: Alta 
 
Exma. Sr.ª Eng.ª Ana Margarida Magina, 
 
Na sequência do pedido da informação geográfica de apoio ao Estudo de Impacte Ambiental do Projeto da Rede 
Nacional de Transporte "Linha Caniçada - Fafe 2, a 150 kV (LCD.FAF 2), vimos pelo presente enviar em anexo a 
informação solicitada. 
 
Sem outro assunto de momento, 
 
Grata pela atenção, 
 
Valéria Moura 
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Clarisse Carneiro - PROCESL

Assunto: FW: Estudo de Impacte Ambiental

 

De: Goncalo Magalhaes [mailto:gmagalhaes@cvrvv.pt]  
Enviada: quarta-feira, 10 de maio de 2017 12:10 
Para: Raquel Brito - PROCESL 
Cc: José Luis Reis 
Assunto: FW: Estudo de Impacte Ambiental 

 

 
Na sequência da nossa conversa telefónica, 12h00 de hoje, reenvio o email datado do dia 13 de Abril. 
 
Com os melhores cumprimentos, 
 
Gonçalo Magalhães 
Academia do Vinho Verde 
gmagalhaes@vinhoverde.pt  

Comissão de Viticultura da Região dos Vinhos Verdes 

Rua da Restauração, 318  |  4050-501 Porto  |  Portugal 

Tel. + 351 226 077 308  |  FAX + 351 226 077 320  |  www.vinhoverde.pt 

 

 

 

De: José Luis Reis  
Enviada: quinta-feira, 13 de Abril de 2017 17:33 
Para: rqbrito@procesl.pt 
Cc: amagina@procesl.pt 
Assunto: RE: Estudo de Impacte Ambiental do Projeto da Rede Nacional de Transporte "Linha Caniçada - Fafe 2, a 150 kV (LCD

 
Boa tarde, na sequência do solicitado dia 12.04.2017, comunicamos que só poderemos fornecer parte da informação solicitada, 
competência da CVRVV. Para fornecer essa informação que diz respeito à área de vinha, o orçamento é de 450 euros + IVA. Ca
dados de facturação.  
 
Os nossos melhores cumprimentos, 
  
José Luís Reis 
  

Academia do Vinho Verde 
academia@vinhoverde.pt 
Comissão de Viticultura da Região dos Vinhos Verdes 
Rua da Restauração, 318  |  4050-501 Porto  |  Portugal 
Tel. + 351 226 077 302|  FAX + 351 226 077 320  |  www.vinhoverde.pt 
Erro! Nome de ficheiro não especificado. 
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Raquel Brito - PROCESL

De: Nuno Miguel Sousa Neves (DGEG) <nuno.neves@dgeg.pt>

Enviado: quarta-feira, 19 de julho de 2017 14:03

Para: Raquel Brito - PROCESL; Ana Margarida Magina - PROCESL

Cc: Maria da Graça Lopes (DGEG)

Assunto: RE: Estudo de Impacte Ambiental do Projeto da Rede Nacional de Transporte 

"Linha Caniçada - Fafe 2, a 150 kV (LCD.FAF 2) (T2017-167-00)

Sinal. de seguimento: Dar seguimento

Estado do sinalizador: Concluído

Exmos. (as) Senhores (as) 

 
Na sequência da v/solicitação efetuada através de “email” infra vimos por este meio comunicar que a informação 
solicitada se encontra disponível através de Serviços Web, podendo ser visualizada e/ou descarregada usando o 
mesmo software utilizado para visualização/manipulação de Shapefiles (*.shp). 
 
Os links para aceder à informação estão disponíveis no site da DGEG (www.dgeg.pt). 
 
Nas situações referentes a explorações de massas minerais (pedreiras) sugere-se que seja igualmente efectuada 
uma consulta específica às Câmaras Municipais abrangidas pela área de intervenção. 
 
Caso considerem necessário estamos ao dispor para qualquer esclarecimento 
 
Com os melhores cumprimentos 
 
Nuno Sousa Neves 
Técnico superior (Arq.) 
Direção de Serviços de Apoio e Gestão de Recursos / Núcleo de Ordenamento do Território 

 

  
nuno.neves@dgeg.pt 
Direcção-Geral de Energia e Geologia 
Av. 5 de Outubro, 208 (Edifício Sta. Maria) 
1069-203 Lisboa  
Tel: 21 792 27 00/800 | Fax: 21 793 95 40 
 
 

De: Raquel Brito - PROCESL [mailto:rqbrito@procesl.pt]  
Enviada: quarta-feira, 12 de abril de 2017 11:37 
Para: Energia (DGEG) 
Cc: Ana Margarida Magina - PROCESL 
Assunto: Estudo de Impacte Ambiental do Projeto da Rede Nacional de Transporte "Linha Caniçada - Fafe 2, a 150 
kV (LCD.FAF 2) (T2017-167-00) 
 
Exmo. Senhor Diretor Geral, 
 
A PROCESL encontra-se a elaborar para a REN – Rede Eléctrica Nacional S.A., o Estudo de Impacte Ambiental (EIA) 
do Projeto da Rede Nacional de Transporte de Electricidade "Linha Caniçada - Fafe 2, a 150 kV ". O EIA é precedido 



2

de um Estudo de Grandes Condicionantes Ambientais (EGCA), fase em que se encontra o presente projeto, do qual 
resultará um conjunto de corredores alternativos para a passagem da linha elétrica e que serão objeto de estudo no 
EIA, em fase de Projeto de Execução. 
 
O estabelecimento da Linha Caniçada – Fafe 2, a 150 kV, entre o Posto de Corte da Caniçada e a Abertura da Linha 
Parque Eólico Terras Altas de Fafe – Riba d’Ave para a Subestação de Fafe, enquadra-se na estratégia de 
desenvolvimento e investimento preconizados no Plano de Desenvolvimento e Investimento da Rede de Transporte 
de Eletricidade (PDIRT) e tem como data prevista para entrada em serviço 2019. 
 
Este projeto faz parte da segunda etapa estabelecida para a alimentação da Subestação de Fafe e que contempla o 
prolongamento dos dois ramais (ambos em linha dupla) já construídos para desvio para Fafe das antigas linhas 
Terras Altas de Fafe - Riba d’Ave e Caniçada - Riba d’Ave 2, estendendo um deles até ao posto de corte da Caniçada 
e o outro até à subestação de Pedralva. 
 
No âmbito do EGCA foi definida uma área de estudo, em que serão avaliados em fase de EIA, os impactes sobre o 
ambiente biofísico e/ou socioeconómico resultantes da implementação do Projeto, sobretudo nas fases de 
construção e exploração. 
 
Assim, e para uma maior eficácia desta análise, solicita-se a V. Ex.ª a disponibilização de informação relativa a 
eventuais condicionantes existentes na área em estudo, preferencialmente em suporte digital editável, 
nomeadamente: 
 

 Concessões/explorações mineiras e de águas e respetivas características; 

 Pedreiras Licenciadas; 

 Pedidos de concessões mineiras; 

 Pedidos de prospeção e pesquisa; 

 Contratos de prospeção e pesquisa; 

 Águas minerais naturais e águas de nascente; 

 Outras condicionantes ao desenvolvimento do projeto existentes. 
 
Para facilitar a Vossa análise, anexamos Figura com o Enquadramento da Área de Estudo, bem como o limite da 
área de estudo em formato dwg, shapefile (sistema de coordenadas ETRS89) e .kmz. Este pedido foi enviado via 
correio registado através do Oficio de referencia n.º CE-2867-2017, de 7 de abril de 2017. 
 
No caso de haver lugar ao pagamento da informação requerida, solicita-se a comunicação prévia dos custos 
associados. Para tal, pedimos que entrem em contacto connosco através do telefone 210 067 200, fax 210 067 299 
ou do endereço eletrónico amagina@procesl.pt (Eng.ª Ana Margarida Magina).  
 
Face ao prazo de execução do estudo, agradecemos que a informação acima indicada nos seja facultada com a 
maior brevidade possível, de preferência até ao dia 21 de abril de 2017. 
 
Agradecendo uma vez mais a atenção dispensada, apresentamos os nossos melhores cumprimentos e colocamo-nos 
à V. inteira disposição para qualquer esclarecimento que se considere necessário. 
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Clarisse Carneiro - PROCESL

Assunto: Estudo de Impacte Ambiental do Projeto da Rede Nacional de Transporte "Linha 

Caniçada - Fafe 2, a 150 kV (LCD.FAF 2) (T2017-167-01)

Anexos: MN_LE_Canicada_Fafe2.pdf; VG_LE_Canicada_Fafe2.pdf

De: Ana Maria Medeiro [mailto:amedeiro@dgterritorio.pt]  
Enviada: terça-feira, 6 de junho de 2017 08:07 
Para: Ana Margarida Magina - PROCESL 
Cc: Raquel Brito - PROCESL; Maria Manuela Rodrigues Lisboa 
Assunto: RE: Estudo de Impacte Ambiental do Projeto da Rede Nacional de Transporte "Linha Caniçada - Fafe 2, a 
150 kV (LCD.FAF 2) (T2017-167-01) 
 
Bom dia, 
 
Tal como solicitado, junto em anexo uma lista com os vértices geodésicos e outra com as marcas de nivelamento, 

existentes dentro da área de estudo abrangida por este projeto. 

 

Com os melhores cumprimentos,  

Ana Medeiro 
Engenheira Geógrafa 
________________________________________ 
Direção-Geral do Território  
Direção de Serviços de Geodesia, Cartografia e Informação Geográfica 
Divisão de Geodesia 
Rua Artilharia 1, 107, 1099-052 LISBOA 
Tel:     +351 213819606  
Fax:    +351 213819694 
Email:  amedeiro@dgterritorio.pt 
 

 
 

De: Ana Margarida Magina - PROCESL [mailto:amagina@procesl.pt]  
Enviada: segunda-feira, 5 de junho de 2017 18:45 
Para: Ana Maria Medeiro 
Cc: Raquel Brito - PROCESL 
Assunto: RE: Estudo de Impacte Ambiental do Projeto da Rede Nacional de Transporte "Linha Caniçada - Fafe 2, a 
150 kV (LCD.FAF 2) (T2017-167-01) 
 
Cara Ana Medeiro, boa tarde,  
 
Recebemos no passado dia 25 de Maio o presente ofício, no entanto, não recebemos o anexo referido na pag 3/3. 
Será possível remeter-nos via Correio eletrónico por favor? 
 
Muito Obrigada, 
 
Margarida Magina  
 
Melhores Cumprimentos/ Best Regards, 
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SAVE PAPER - THINK BEFORE YOU PRINT – só imprima este e-mail se realmente tiver necessidade! 

 

De: Ana Maria Medeiro [mailto:amedeiro@dgterritorio.pt]  
Enviada: quinta-feira, 27 de abril de 2017 12:05 
Para: Ana Margarida Magina - PROCESL 
Assunto: RE: Estudo de Impacte Ambiental do Projeto da Rede Nacional de Transporte "Linha Caniçada - Fafe 2, a 
150 kV (LCD.FAF 2) (T2017-167-01) 
 
Sim, desta vez recebi os anexos. 
Muito obrigada. 
Ana Medeiro 
 

De: Ana Margarida Magina - PROCESL [mailto:amagina@procesl.pt]  
Enviada: quinta-feira, 27 de abril de 2017 11:59 
Para: Ana Maria Medeiro 
Cc: Raquel Brito - PROCESL 
Assunto: RE: Estudo de Impacte Ambiental do Projeto da Rede Nacional de Transporte "Linha Caniçada - Fafe 2, a 
150 kV (LCD.FAF 2) (T2017-167-01) 
 
 
Penso que agora sim. confirma? 
Obrigada 
 
Melhores Cumprimentos/ Best Regards, 
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SAVE PAPER - THINK BEFORE YOU PRINT – só imprima este e-mail se realmente tiver necessidade! 

 

De: Ana Margarida Magina - PROCESL  
Enviada: quinta-feira, 27 de Abril de 2017 11:53 
Para: 'amedeiro@dgterritorio.pt' 
Cc: Raquel Brito - PROCESL 
Assunto: RE: Estudo de Impacte Ambiental do Projeto da Rede Nacional de Transporte "Linha Caniçada - Fafe 2, a 
150 kV (LCD.FAF 2) (T2017-167-01) 
 
Cara Eng.ª Ana Medeiros,  
Na sequência da nossa conversa telefónica seguem ficheiros em anexo. 
Muito Obrigada 
Margarida Magina 
 
Melhores Cumprimentos/ Best Regards, 

 
SAVE PAPER - THINK BEFORE YOU PRINT – só imprima este e-mail se realmente tiver necessidade! 
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De: Raquel Brito - PROCESL  
Enviada: quarta-feira, 12 de Abril de 2017 11:38 
Para: dgterritorio@dgterritorio.pt 
Cc: Ana Margarida Magina - PROCESL 
Assunto: Estudo de Impacte Ambiental do Projeto da Rede Nacional de Transporte "Linha Caniçada - Fafe 2, a 150 
kV (LCD.FAF 2) (T2017-167-00) 
 
Exmo. Senhor Diretor Geral, 
 
A PROCESL encontra-se a elaborar para a REN – Rede Eléctrica Nacional S.A., o Estudo de Impacte Ambiental (EIA) 
do Projeto da Rede Nacional de Transporte de Electricidade "Linha Caniçada - Fafe 2, a 150 kV ". O EIA é precedido 
de um Estudo de Grandes Condicionantes Ambientais (EGCA), fase em que se encontra o presente projeto, do qual 
resultará um conjunto de corredores alternativos para a passagem da linha elétrica e que serão objeto de estudo no 
EIA, em fase de Projeto de Execução. 
 
O estabelecimento da Linha Caniçada – Fafe 2, a 150 kV, entre o Posto de Corte da Caniçada e a Abertura da Linha 
Parque Eólico Terras Altas de Fafe – Riba d’Ave para a Subestação de Fafe, enquadra-se na estratégia de 
desenvolvimento e investimento preconizados no Plano de Desenvolvimento e Investimento da Rede de Transporte 
de Eletricidade (PDIRT) e tem como data prevista para entrada em serviço 2019. 
 
Este projeto faz parte da segunda etapa estabelecida para a alimentação da Subestação de Fafe e que contempla o 
prolongamento dos dois ramais (ambos em linha dupla) já construídos para desvio para Fafe das antigas linhas 
Terras Altas de Fafe - Riba d’Ave e Caniçada - Riba d’Ave 2, estendendo um deles até ao posto de corte da Caniçada 
e o outro até à subestação de Pedralva. 
 
No âmbito do EGCA foi definida uma área de estudo, em que serão avaliados em fase de EIA, os impactes sobre o 
ambiente biofísico e/ou socioeconómico resultantes da implementação do Projeto, sobretudo nas fases de 
construção e exploração. 
 
Assim, e para uma maior eficácia desta análise, solicita-se a V. Ex.ª a disponibilização de informação sobre a 
presença de marcos geodésicos e outros condicionamentos ao desenvolvimento do projeto. 
 
Para facilitar a Vossa análise, anexamos Figura com o Enquadramento da Área de Estudo, bem como o limite da 
área de estudo em formato dwg, shapefile (sistema de coordenadas ETRS89) e .kmz. Este pedido foi enviado via 
correio registado através do Oficio de referencia n.º CE-2870-2017, de 7 de abril de 2017. 
 
No caso de haver lugar ao pagamento da informação requerida, solicita-se a comunicação prévia dos custos 
associados. Para tal, pedimos que entrem em contacto connosco através do telefone 210 067 200, fax 210 067 299 
ou do endereço eletrónico amagina@procesl.pt (Eng.ª Ana Margarida Magina). 
 
Face ao prazo de execução do estudo, agradecemos que a informação acima indicada nos seja facultada com a 
maior brevidade possível, de preferência até ao dia 21 de abril de 2017. 
 
Agradecendo uma vez mais a atenção dispensada, apresentamos os nossos melhores cumprimentos e colocamo-nos 
à V. inteira disposição para qualquer esclarecimento que se considere necessário. 
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MARCA : 007A 

LINHA  : 05 - 00   MONÇÃO               BRAGANÇA  
SECÇÃO : 08 - 00   Pinheiro             Igreja Nova  
 
DISTRITO  : BRAGA 
CONCELHO  : POVOA DE LANHOSO 
FREGUESIA : RENDUFINHO  
 
FOLHA 1/50000 : 5-D            TOTAL TESTEMUNHAS : 0  
 
ALTITUDE HELMERT 1938 : 328.554 m  
 
COORDENADAS APROXIMADAS :  
M = -10.2 km  
P = 216.3 km  
 
DESCRIÇÃO :  
EN nº 103 , ao Km 60.0164 , LADO ESQ.  
Cimentada na boca de um aqueduto, a 0.96m da aresta NE e a 0.13m da aresta NW. 
Fica junto a um muro, ao pé dum tanque de sulfato e desviada cerca de 15m do 
alcatrão.  
 
 
 

 

MARCA : 008A 

LINHA  : 05 - 00   MONÇÃO               BRAGANÇA  
SECÇÃO : 08 - 00   Pinheiro             Igreja Nova  
 
DISTRITO  : BRAGA 
CONCELHO  : POVOA DE LANHOSO 
FREGUESIA : FRADES  
 
FOLHA 1/50000 : 5-D            TOTAL TESTEMUNHAS : 0  
 
ALTITUDE HELMERT 1938 : 368.964 m  
 
COORDENADAS APROXIMADAS :  
M = -9.8 km  
P = 216 km  
 
DESCRIÇÃO :  
EN nº 103 , ao Km 60.8840 , LADO ESQ.  
Cimentada numa pedra enterrada no solo, junto de um aqueduto arruinado e a 
5.50mdo alcatrão.  
 
 
 

 

MARCA : 009A 

LINHA  : 05 - 00   MONÇÃO               BRAGANÇA  
SECÇÃO : 08 - 00   Pinheiro             Igreja Nova  
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DISTRITO  : BRAGA 
CONCELHO  : POVOA DE LANHOSO 
FREGUESIA : FRADES  
 
FOLHA 1/50000 : 5-D            TOTAL TESTEMUNHAS : 0  
 
ALTITUDE HELMERT 1938 : 398.33 m  
 
COORDENADAS APROXIMADAS :  
M = -9.4 km  
P = 215.8 km  
 
DESCRIÇÃO :  
EN nº 103 , ao Km 61.6369 , LADO ESQ.  
Em Frades, cimentada no bordo superior dum chafariz e do lado da estrada. 
Nota: a marca não é do IGC.  
 
 
 

 

MARCA : 010B 

LINHA  : 05 - 00   MONÇÃO               BRAGANÇA  
SECÇÃO : 08 - 00   Pinheiro             Igreja Nova  
 
DISTRITO  : BRAGA 
CONCELHO  : POVOA DE LANHOSO 
FREGUESIA : FRADES  
 
FOLHA 1/50000 : 5-D            TOTAL TESTEMUNHAS : 0  
 
ALTITUDE HELMERT 1938 : 405.346 m  
 
COORDENADAS APROXIMADAS :  
M = -9.1 km  
P = 215.9 km  
 
DESCRIÇÃO :  
EN nº 103 , ao Km 61.9540 , LADO ESQ.  
Cimentada num aqueduto ao meio da cantaria, junto à berma.  
 
 
 

 

MARCA : 011 

LINHA  : 05 - 00   MONÇÃO               BRAGANÇA  
SECÇÃO : 08 - 00   Pinheiro             Igreja Nova  
 
DISTRITO  : BRAGA 
CONCELHO  : POVOA DE LANHOSO 
FREGUESIA : FRADES  
 
FOLHA 1/50000 : 5-D            TOTAL TESTEMUNHAS : 0  
 
ALTITUDE HELMERT 1938 : 439.304 m  
 
COORDENADAS APROXIMADAS :  
M = -8.7 km  
P = 216.2 km  
 
DESCRIÇÃO :  
EN nº 103 , ao Km 62.7976 , LADO ESQ.  
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Cimentada na boca de um aqueduto a seguir ao local em que as linhas de alta 
tensão atravessam a estrada, a 23.40m da esquina do portal para um caminho e a 
1.60m do muro.  
 
 
 

 

MARCA : 012 

LINHA  : 05 - 00   MONÇÃO               BRAGANÇA  
SECÇÃO : 08 - 00   Pinheiro             Igreja Nova  
 
DISTRITO  : BRAGA 
CONCELHO  : POVOA DE LANHOSO 
FREGUESIA : FRADES  
 
FOLHA 1/50000 : 5-D            TOTAL TESTEMUNHAS : 0  
 
ALTITUDE HELMERT 1938 : 454.901 m  
 
COORDENADAS APROXIMADAS :  
M = -8.6 km  
P = 216.5 km  
 
DESCRIÇÃO :  
EN nº 103 , ao Km 63.1261 , LADO ESQ.  
Cimentada no canto direito dum aqueduto, a 6.30m da berma da estrada.  
 
 
 

 

MARCA : 013B 

LINHA  : 05 - 00   MONÇÃO               BRAGANÇA  
SECÇÃO : 08 - 00   Pinheiro             Igreja Nova  
 
DISTRITO  : BRAGA 
CONCELHO  : POVOA DE LANHOSO 
FREGUESIA : SERZEDELO  
 
FOLHA 1/50000 : 5-D            TOTAL TESTEMUNHAS : 0  
 
ALTITUDE HELMERT 1938 : 487.182 m  
 
COORDENADAS APROXIMADAS :  
M = -8.1 km  
P = 216.7 km  
 
DESCRIÇÃO :  
EN nº 103 , ao Km 63.8137 , LADO ESQ.  
Cimentada a meio da cantaria dum aqueduto, junto à berma da estrada.  
 
 
 

 

MARCA : 014A 

LINHA  : 05 - 00   MONÇÃO               BRAGANÇA  
SECÇÃO : 08 - 00   Pinheiro             Igreja Nova  
 
DISTRITO  : BRAGA 
CONCELHO  : POVOA DE LANHOSO 
FREGUESIA : SERZEDELO  
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FOLHA 1/50000 : 5-D            TOTAL TESTEMUNHAS : 0  
 
ALTITUDE HELMERT 1938 : 508.726 m  
 
COORDENADAS APROXIMADAS :  
M = -7.7 km  
P = 216.8 km  
 
DESCRIÇÃO :  
EN nº 103 , ao Km 64.4560 , LADO ESQ.  
Cimentada no meio do primeiro degrau do portão da entrada da casa de José 
Maria Azevedo, junto à estrada.  
 
 
 

 

NP    : 242 

LINHA  : 05 - 00   MONÇÃO               BRAGANÇA  
SECÇÃO : 08 - 00   Pinheiro             Igreja Nova  
 
DISTRITO  : BRAGA 
CONCELHO  : POVOA DE LANHOSO 
FREGUESIA : SERZEDELO  
 
FOLHA 1/50000 : 5-D            TOTAL TESTEMUNHAS : 3  
 
ALTITUDE HELMERT 1938 : 505.163 m  
 
COORDENADAS APROXIMADAS :  
M = -7.4 km  
P = 216.5 km  
 
DESCRIÇÃO :  
EN nº 103 , ao Km 64.4560 , LADO ESQ.  
Igreja Nova, cimentada no canto esquerdo da soleira do portão do cemitério de 
Igreja Nova.  
 

 

TESTEMUNHA NR. 1 [NP 242] 

LINHA  : 05 - 00   MONÇÃO               BRAGANÇA  
SECÇÃO : 08 - 00   Pinheiro             Igreja Nova  
 
ALTITUDE HELMERT 1938 : 505.165 m  
 
DESCRIÇÃO :  
EN nº 103 , ao Km 64.4560 , LADO ESQ.  
Cimentada no canto direito da soleira do portão do cemitério, do lado oposto 
ao da NP.  

 

TESTEMUNHA NR. 4 [NP 242] 

LINHA  : 05 - 00   MONÇÃO               BRAGANÇA  
SECÇÃO : 08 - 00   Pinheiro             Igreja Nova  
 
ALTITUDE HELMERT 1938 : 505.374 m  
 
DESCRIÇÃO :  
EN nº 103 , ao Km 64.4560 , LADO ESQ.  
Cimentada na lage, junto à esquina direita da fachada principal da igreja.  
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TESTEMUNHA NR. 5 [NP 242] 

LINHA  : 05 - 00   MONÇÃO               BRAGANÇA  
SECÇÃO : 08 - 00   Pinheiro             Igreja Nova  
 
ALTITUDE HELMERT 1938 : 505.275 m  
 
DESCRIÇÃO :  
EN nº 103 , ao Km 64.4560 , LADO ESQ.  
Cimentada no lado direito da soleira da entrada para o adro da igreja.  

 

 

 

 

 

MARCA : 001 

LINHA  : 05 - 00   MONÇÃO               BRAGANÇA  
SECÇÃO : 09 - 00   Igreja Nova          Ruivães  
 
DISTRITO  : BRAGA 
CONCELHO  : POVOA DE LANHOSO 
FREGUESIA : SERZEDELO  
 
FOLHA 1/50000 : 5-D            TOTAL TESTEMUNHAS : 2  
 
ALTITUDE HELMERT 1938 : 493.605 m  
 
COORDENADAS APROXIMADAS :  
M = -7 km  
P = 217 km  
 
DESCRIÇÃO :  
EN nº 103 , ao Km 65.0449 , LADO DIR.  
Cimentada num muro.  
 

 

TESTEMUNHA NR. : 1 [Marca 001] 

LINHA  : 05 - 00   MONÇÃO               BRAGANÇA  
SECÇÃO : 09 - 00   Igreja Nova          Ruivães  
 
ALTITUDE HELMERT 1938 : 492.213 m  
 
DESCRIÇÃO :  
EN nº 103 , ao Km 65.1280 , LADO DIR.  
Cimentada na lage de cobertura dum aqueduto, a 0.19m do bordo W e a 0.12m do 
bordo S.  

 

TESTEMUNHA NR. : 2 [Marca 001] 

LINHA  : 05 - 00   MONÇÃO               BRAGANÇA  
SECÇÃO : 09 - 00   Igreja Nova          Ruivães  
 
ALTITUDE HELMERT 1938 : 497.776 m  
 
DESCRIÇÃO :  
EN nº 103 , ao Km 65.2560 , LADO DIR.  
Cimentada no 1º degrau da escada de acesso a uma casa de granito que é posto 
público de correios, na esquina do cruzamento para o lugar de Canto.  
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MARCA : 002A 

LINHA  : 05 - 00   MONÇÃO               BRAGANÇA  
SECÇÃO : 09 - 00   Igreja Nova          Ruivães  
 
DISTRITO  : BRAGA 
CONCELHO  : POVOA DE LANHOSO 
FREGUESIA : SERZEDELO  
 
FOLHA 1/50000 : 5-D            TOTAL TESTEMUNHAS : 0  
 
ALTITUDE HELMERT 1938 : 516.085 m  
 
COORDENADAS APROXIMADAS :  
M = -6.4 km  
P = 217.1 km  
 
DESCRIÇÃO :  
EN nº 103 , ao Km 65.8200 , LADO DIR.  
Cimentada a meio da soleira dum pequeno portão, junto do começo da casa de 
Teresa de Jesus Costa.  
 
 
 

 

MARCA : 003A 

LINHA  : 05 - 00   MONÇÃO               BRAGANÇA  
SECÇÃO : 09 - 00   Igreja Nova          Ruivães  
 
DISTRITO  : BRAGA 
CONCELHO  : VIEIRA DO MINHO 
FREGUESIA : TABUA€AS  
 
FOLHA 1/50000 : 5-D            TOTAL TESTEMUNHAS : 0  
 
ALTITUDE HELMERT 1938 : 531.426 m  
 
COORDENADAS APROXIMADAS :  
M = -5.9 km  
P = 217.5 km  
 
DESCRIÇÃO :  
EN nº 103 , ao Km 66.5240 , LADO DIR.  
Cimentada no canto direito da pedra transversal dum aqueduto.  
 
 
 

 

MARCA : 004A 

LINHA  : 05 - 00   MONÇÃO               BRAGANÇA  
SECÇÃO : 09 - 00   Igreja Nova          Ruivães  
 
DISTRITO  : BRAGA 
CONCELHO  : VIEIRA DO MINHO 
FREGUESIA : TABUA€AS  
 
FOLHA 1/50000 : 5-D            TOTAL TESTEMUNHAS : 1  
 
ALTITUDE HELMERT 1938 : 545.33 m  
 
COORDENADAS APROXIMADAS :  
M = -5.5 km  
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P = 217.9 km  
 
DESCRIÇÃO :  
EN nº 103 , ao Km 66.9798 , LADO ESQ.  
Cimentada à esquerda da soleira dum portão antigo que dá acesso à propriedade 
de Abílio da Conceição Vieira.  
 

 

TESTEMUNHA NR. : 1 [Marca 004A] 

LINHA  : 05 - 00   MONÇÃO               BRAGANÇA  
SECÇÃO : 09 - 00   Igreja Nova          Ruivães  
 
ALTITUDE HELMERT 1938 : 545.034 m  
 
DESCRIÇÃO :  
EN nº 103 , ao Km 66.9810 , LADO ESQ.  
Cimentada em cima do canto do muro que sai do portão, e à distância de 2.8m do 
alcatrão.  
 
 

 

MARCA : 005A 

LINHA  : 05 - 00   MONÇÃO               BRAGANÇA  
SECÇÃO : 09 - 00   Igreja Nova          Ruivães  
 
DISTRITO  : BRAGA 
CONCELHO  : VIEIRA DO MINHO 
FREGUESIA : TABUA€AS  
 
FOLHA 1/50000 : 5-D            TOTAL TESTEMUNHAS : 1  
 
ALTITUDE HELMERT 1938 : 536.051 m  
 
COORDENADAS APROXIMADAS :  
M = -4.9 km  
P = 218.3 km  
 
DESCRIÇÃO :  
EN nº 103 , ao Km 67.8610 , LADO ESQ.  
Em Cerdeirinha, cimentada no canto direito da passagem para o pátio da casa de 
António Pereira.  
 

 

TESTEMUNHA NR. : 1 [Marca 005A] 

LINHA  : 05 - 00   MONÇÃO               BRAGANÇA  
SECÇÃO : 09 - 00   Igreja Nova          Ruivães  
 
ALTITUDE HELMERT 1938 : 535.235 m  
 
DESCRIÇÃO :  
EN nº 103 , ao Km 67.8970 , LADO DIR.  
Em Cerdeirinha, cimentada no canto esquerdo do degrau da última porta da casa 
de Artur José Pereira, a 1.33m antes duma passagem estreita.  
 
 

 

MARCA : 006A 

LINHA  : 05 - 00   MONÇÃO               BRAGANÇA  
SECÇÃO : 09 - 00   Igreja Nova          Ruivães  
 



 

 

 
 
 
 Direção de Serviços de Geodesia, Cartografia e Informação Geográfica 

 

MINISTÉRIO DO AMBIENTE  Direção-Geral do Território  
Rua Artilharia Um, n.º 107, 1099-052 Lisboa, Portugal 
Telefone (+351) 21 381 96 00 • Fax (+351) 21 381 96 93 • www.dgterritorio.pt 

 

DISTRITO  : BRAGA 
CONCELHO  : VIEIRA DO MINHO 
FREGUESIA : TABUA€AS  
 
FOLHA 1/50000 : 5-D            TOTAL TESTEMUNHAS : 0  
 
ALTITUDE HELMERT 1938 : 536.795 m  
 
COORDENADAS APROXIMADAS :  
M = -4.3 km  
P = 218.6 km  
 
DESCRIÇÃO :  
EN nº 103 , ao Km 68.5520 , LADO ESQ.  
No cruzamento com a estrada 304 (Gerez - Fronteira). Marca cimentada no bico 
NW da placa sul do estacionamento, em forma de crescente.  
 
 
 

 

MARCA : 007A 

LINHA  : 05 - 00   MONÇÃO               BRAGANÇA  
SECÇÃO : 09 - 00   Igreja Nova          Ruivães  
 
DISTRITO  : BRAGA 
CONCELHO  : VIEIRA DO MINHO 
FREGUESIA : TABUA€AS  
 
FOLHA 1/50000 : 5-D            TOTAL TESTEMUNHAS : 0  
 
ALTITUDE HELMERT 1938 : 530.068 m  
 
COORDENADAS APROXIMADAS :  
M = -4.2 km  
P = 219 km  
 
DESCRIÇÃO :  
EN nº 103 , ao Km 68.9790 , LADO ESQ.  
Cimentada no lado esquerdo da pedra transversal dum aqueduto, junto à berma.  
 
 
 

 

MARCA : 008A 

LINHA  : 05 - 00   MONÇÃO               BRAGANÇA  
SECÇÃO : 09 - 00   Igreja Nova          Ruivães  
 
DISTRITO  : BRAGA 
CONCELHO  : VIEIRA DO MINHO 
FREGUESIA : SOENGAS  
 
FOLHA 1/50000 : 5-D            TOTAL TESTEMUNHAS : 0  
 
ALTITUDE HELMERT 1938 : 508.689 m  
 
COORDENADAS APROXIMADAS :  
M = -4.1 km  
P = 219.7 km  
 
DESCRIÇÃO :  
EN nº 103 , ao Km 69.7828 , LADO DIR.  
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Cimentada no canto NE da lage dum aqueduto, a 0.35m do bordo E da lage. A 
cerca de 10m do alcatrão.  
 
 
 

 

MARCA : 009A 

LINHA  : 05 - 00   MONÇÃO               BRAGANÇA  
SECÇÃO : 09 - 00   Igreja Nova          Ruivães  
 
DISTRITO  : BRAGA 
CONCELHO  : VIEIRA DO MINHO 
FREGUESIA : CANI€ADA  
 
FOLHA 1/50000 : 5-D            TOTAL TESTEMUNHAS : 2  
 
ALTITUDE HELMERT 1938 : 514.45 m  
 
COORDENADAS APROXIMADAS :  
M = -3.6 km  
P = 219.8 km  
 
DESCRIÇÃO :  
EN nº 103 , ao Km 70.2900 , LADO DIR.  
Cimentada no extremo esquerdo do muro que sai do tanque do Pedreiro.  
 

 

TESTEMUNHA NR. : 1 [Marca 009A] 

LINHA  : 05 - 00   MONÇÃO               BRAGANÇA  
SECÇÃO : 09 - 00   Igreja Nova          Ruivães  
 
ALTITUDE HELMERT 1938 : 514.322 m  
 
DESCRIÇÃO :  
EN nº 103 , ao Km 70.2822 , LADO DIR.  
Cimentada a meio do bordo superior do tanque do Pedreiro.  

 

TESTEMUNHA NR. : 2 [Marca 009A] 

LINHA  : 05 - 00   MONÇÃO               BRAGANÇA  
SECÇÃO : 09 - 00   Igreja Nova          Ruivães  
 
ALTITUDE HELMERT 1938 : 514.343 m  
 
DESCRIÇÃO :  
EN nº 103 , ao Km 70.2822 , LADO DIR.  
Cimentada no mesmo tanque, bordo superior, no canto direito e a 0.70m da outra 
testemunha. Esta marca é antiga.  
 
 

 

MARCA : 010B 

LINHA  : 05 - 00   MONÇÃO               BRAGANÇA  
SECÇÃO : 09 - 00   Igreja Nova          Ruivães  
 
DISTRITO  : BRAGA 
CONCELHO  : VIEIRA DO MINHO 
FREGUESIA : CANI€ADA  
 
FOLHA 1/50000 : 5-B            TOTAL TESTEMUNHAS : 0  
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ALTITUDE HELMERT 1938 : 507.754 m  
 
COORDENADAS APROXIMADAS :  
M = -3.4 km  
P = 220.1 km  
 
DESCRIÇÃO :  
EN nº 103 , ao Km 70.7420 , LADO DIR.  
Cimentada na pedra lateral esquerda dum aqueduto, entre a berma da estrada e 
um muro de suporte alto, em cantaria.  
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Vértices Geodésicos 
 

Coordenadas ETRS89/PT-TM06 
 

Nome 
Folha 

50K 
M (m) P (m) 

Alt. Ort. 

Topo (m) 

CABADOURO 05D -1413.65 213142.85 517.86 

ÉGUAS 05D -5661.79 213427.69 550.45 

FOJO 05D -4057.92 207276.38 586.85 

MAROIÇO 05D -1307.96 208057.34 848.05 

MUGAS 05D -6512.10 218168.24 627.83 

PENEDOS ALVOS 05D -8240.32 215449.00 555.06 

TAÍDE 05D -8638.07 209565.98 234.25 
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Raquel Brito - PROCESL

De: GNR_CG_GabCmdtGeral <cg.gabcg@gnr.pt>

Enviado: sexta-feira, 21 de Abril de 2017 14:38

Para: Carlos Manuel Silvério Da Palma

Cc: Raquel Brito - PROCESL

Assunto: Estudo de Impacte Ambiental do Projeto da Rede Nacional de Transporte "Linha 

Caniçada - Fafe 2, a 150 kV (LCD.FAF 2) (T2017-167-00)

Sinal. de seguimento: Dar seguimento

Estado do sinalizador: Sinalizado

 
 
N/ Referência - Processo: 
2942/GGCG  - Proc.º 320.05.15 
 
V/  Referência: 

a)      Ofício n.º CE-2876-2017/PROCESL, de 07 de abril de 2015; 
b)      Ofício n.º 3968/2017/DSPPI, de 10 de abril de 2017. 

 
 

Exmo. Senhor Dr. Carlos Manuel Silvério da Palma, 

M.I. Secretário-Geral do Ministério da Administração Interna 

 

Relativamente ao assunto em título, em resposta ao solicitado no v/ Ofício em referência b), incumbe-me o 
General Comandante-Geral de informar que esta Guarda nada tem a obstar. 
 

Com os melhores cumprimentos, 

 
 
Manuel Carlos Vidal Alves 

Coronel 

 

Chefe do Gabinete do Comandante-Geral, em Suplência 
Largo do Carmo, 1200-092 Lisboa 

(+351) 21 321 70 41 | (+351) 96 119 10 72 

pereira.jll@sg.mai.gov.pt | cg.gabcg@gnr.pt  

 

PR 
 
 

De: Raquel Brito - PROCESL [mailto:rqbrito@procesl.pt]  
Enviada: quarta-feira, 12 de Abril de 2017 11:51 
Para: Guarda Nacional Republicana; GNR_CG_GabCmdtGeral 
Cc: Ana Margarida Magina - PROCESL 
Assunto: Estudo de Impacte Ambiental do Projeto da Rede Nacional de Transporte "Linha Caniçada - Fafe 2, a 150 
kV (LCD.FAF 2) (T2017-167-00) 
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Exmo. Senhor Comandante Geral da Guarda Nacional Republicana, 
 
A PROCESL encontra-se a elaborar para a REN – Rede Eléctrica Nacional S.A., o Estudo de Impacte Ambiental (EIA) 
do Projeto da Rede Nacional de Transporte de Electricidade "Linha Caniçada - Fafe 2, a 150 kV ". O EIA é precedido 
de um Estudo de Grandes Condicionantes Ambientais (EGCA), fase em que se encontra o presente projeto, do qual 
resultará um conjunto de corredores alternativos para a passagem da linha elétrica e que serão objeto de estudo no 
EIA, em fase de Projeto de Execução. 
 
O estabelecimento da Linha Caniçada – Fafe 2, a 150 kV, entre o Posto de Corte da Caniçada e a Abertura da Linha 
Parque Eólico Terras Altas de Fafe – Riba d’Ave para a Subestação de Fafe, enquadra-se na estratégia de 
desenvolvimento e investimento preconizados no Plano de Desenvolvimento e Investimento da Rede de Transporte 
de Eletricidade (PDIRT) e tem como data prevista para entrada em serviço 2019. 
 
Este projeto faz parte da segunda etapa estabelecida para a alimentação da Subestação de Fafe e que contempla o 
prolongamento dos dois ramais (ambos em linha dupla) já construídos para desvio para Fafe das antigas linhas 
Terras Altas de Fafe - Riba d’Ave e Caniçada - Riba d’Ave 2, estendendo um deles até ao posto de corte da Caniçada 
e o outro até à subestação de Pedralva. 
 
No âmbito do EGCA foi definida uma área de estudo, em que serão avaliados em fase de EIA, os impactes sobre o 
ambiente biofísico e/ou socioeconómico resultantes da implementação do Projeto, sobretudo nas fases de 
construção e exploração. 
 
Assim, e para uma maior eficácia desta análise, solicita-se a V. Ex.ª a disponibilização de informação relativa a 
eventuais condicionantes existentes na área em estudo, preferencialmente em suporte digital editável, 
nomeadamente: 
 

         Localização de instalações, equipamentos ou outras infraestruturas militares que possam vir a ser afetadas 
pelo projeto; 

         Localização de estabelecimentos e infraestruturas com produtos explosivos e substâncias perigosas 
(particularmente combustíveis líquidos ou gasosos) e respetivas zonas de segurança estabelecidas; 

         Identificação de áreas de servidão associadas (incluindo a referência aos diplomas legais que as 
estabelecem). 

         Outras condicionantes ao desenvolvimento do projeto. 
 
Para facilitar a Vossa análise, anexamos Figura com o Enquadramento da Área de Estudo, bem como o limite da 
área de estudo em formato dwg, shapefile (sistema de coordenadas ETRS89) e .kmz. Este pedido foi enviado via 
correio registado através do Oficio de referencia n.º CE-2876-2017, de 7 de abril de 2017. 
 
No caso de haver lugar ao pagamento da informação requerida, solicita-se a comunicação prévia dos custos 
associados. Para tal, pedimos que entrem em contacto connosco através do telefone 210 067 200, fax 210 067 299 
ou do endereço eletrónico amagina@procesl.pt (Eng.ª Ana Margarida Magina). 
 
Face ao prazo de execução do estudo, agradecemos que a informação acima indicada nos seja facultada com a 
maior brevidade possível, de preferência até ao dia 21 de abril de 2017. 
 
Agradecendo uma vez mais a atenção dispensada, apresentamos os nossos melhores cumprimentos e colocamo-nos 
à V. inteira disposição para qualquer esclarecimento que se considere necessário. 
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Raquel Brito - PROCESL

De: Grupo Lobo <globo@fc.ul.pt>

Enviado: terça-feira, 9 de maio de 2017 19:42

Para: Raquel Brito - PROCESL

Cc: Ana Margarida Magina - PROCESL

Assunto: RE: Estudo de Impacte Ambiental do Projeto da Rede Nacional de Transporte 

"Linha Caniçada - Fafe 2, a 150 kV (LCD.FAF 2) (T2017-167-00)

Anexos: Aestudo_ETRS.DWG; Aestudo_ETRS_Shapefile.zip; 

EnquadramentoAdministrativo.jpg; Proj_LE.KMZ

Importância: Alta

Sinal. de seguimento: Dar seguimento

Estado do sinalizador: Concluído

Exma. Sr.ª  
Eng.ª Raquel Brito 
 
Na sequência do vosso pedido, cumpre-nos informar que a área de estudo em causa não se sobrepõe a zonas 
principais de nenhuma alcateia, ficando apenas contígua a área da alcateia designada de Cabreira. 
Esperamos que esta informação vos possa ser útil.  
Ficamos ao dispor para outras situações que entendam por bem o nosso contributo. 
 
Com os nossos melhores cumprimentos, 
 
 

Isabel Ambrósio 
Divulgação Comunicação e Imagem 

Image and Communicat ion Management     

                       

.................................................................................................................................................................................. 

Grupo Lobo 
Departamento de Biologia Animal . Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa . Edifício C2 . Campo Grande . 1749-016 Lisboa. PORTUGAL 
Telf/Phone/Fax ++ 351 217 500 073 . e-mail: globo@ciencias.ulisboa.pt 
 
Centro de Recuperação do Lobo Ibérico 
Quinta da Murta . Picão . 2665-150 Gradil, Mafra . PORTUGAL 
Telf/Phone ++ 351 261 785 037 . Fax ++ 351 261 788 047 . Telem/Mobil phone ++ 351 917 532 312 . e-mail: crloboiberico@ciencias.ulisboa.pt 

 

AJUDE ESTA NOBRE CAUSA 
 

CONSIGNE 0,5% do seu IRS ao GRUPO LOBO – NIF 501 651 713 
 

LIGUE O 760 450 044 (custo da chamada 0,60€ + IVA) 
 

FAÇA UM DONATIVO IBAN PT50 0007 0007 0052 0270 018 86 

 

Siga-nos em: 
http://lobo.fc.ul.pt | www.medwolf.eu  

 

        

 

         

O lobo em Portugal tem um passado, ainda está presente e merece um futuro!  

Nota: Ao abrigo da legislação internacional que regulamenta o correio electrónico, informamos que, caso deseje que a sua morada electrónica seja retirada da nossa 
lista de destinatários, deverá responder a esta mensagem, indicando no assunto "remover".  
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  Pense bem  se tem mesmo de imprimir este e-mail. Think if  you really have to print  this e-mail. 

 

De: Raquel Brito - PROCESL [mailto:rqbrito@procesl.pt]  
Enviada: 5 de maio de 2017 11:39 
Para: Grupo Lobo <globo@fc.ul.pt>; Centro de Recuperação Lobo Ibérico <crloboiberico@fc.ul.pt> 
Cc: Ana Margarida Magina - PROCESL <amagina@procesl.pt> 
Assunto: Estudo de Impacte Ambiental do Projeto da Rede Nacional de Transporte "Linha Caniçada - Fafe 2, a 150 
kV (LCD.FAF 2) (T2017-167-00) 
 
Exmo. Senhor Presidente, 
 
A PROCESL encontra-se a elaborar para a REN – Rede Eléctrica Nacional S.A., o Estudo de Impacte Ambiental (EIA) 
do Projeto da Rede Nacional de Transporte de Electricidade "Linha Caniçada - Fafe 2, a 150 kV ". O EIA é precedido 
de um Estudo de Grandes Condicionantes Ambientais (EGCA), fase em que se encontra o presente projeto, do qual 
resultará um conjunto de corredores alternativos para a passagem da linha elétrica e que serão objeto de estudo no 
EIA, em fase de Projeto de Execução. 
 
O estabelecimento da Linha Caniçada – Fafe 2, a 150 kV, entre o Posto de Corte da Caniçada e a Abertura da Linha 
Parque Eólico Terras Altas de Fafe – Riba d’Ave para a Subestação de Fafe, enquadra-se na estratégia de 
desenvolvimento e investimento preconizados no Plano de Desenvolvimento e Investimento da Rede de Transporte 
de Eletricidade (PDIRT) e tem como data prevista para entrada em serviço 2019. 
 
Este projeto faz parte da segunda etapa estabelecida para a alimentação da Subestação de Fafe e que contempla o 
prolongamento dos dois ramais (ambos em linha dupla) já construídos para desvio para Fafe das antigas linhas 
Terras Altas de Fafe - Riba d’Ave e Caniçada - Riba d’Ave 2, estendendo um deles até ao posto de corte da Caniçada 
e o outro até à subestação de Pedralva. 
 
No âmbito do EGCA foi definida uma área de estudo, em que serão avaliados em fase de EIA, os impactes sobre o 
ambiente biofísico e/ou socioeconómico resultantes da implementação do Projeto, sobretudo nas fases de 
construção e exploração. 
 
Assim, e para uma maior eficácia desta análise, solicita-se a V. Ex.ª a disponibilização de informação sobre a 
presença do lobo e outros condicionamentos ao desenvolvimento do projeto na área de estudo e envolvente 
próxima que se considere relevante. 
 
Para facilitar a Vossa análise, anexamos Figura com o Enquadramento da Área de Estudo, bem como o limite da 
área de estudo em formato dwg, shapefile (sistema de coordenadas ETRS89) e .kmz.  
 
No caso de haver lugar ao pagamento da informação requerida, solicita-se a comunicação prévia dos custos 
associados. Para tal, pedimos que entrem em contacto connosco através do telefone 210 067 200, fax 210 067 299 
ou do endereço eletrónico amagina@procesl.pt (Eng.ª Ana Margarida Magina). 
 
Face ao prazo de execução do estudo, agradecemos que a informação acima indicada nos seja facultada com a 
maior brevidade possível, de preferência até ao dia 11 de maio de 2017. 
 
Agradecendo uma vez mais a atenção dispensada, apresentamos os nossos melhores cumprimentos e colocamo-nos 
à V. inteira disposição para qualquer esclarecimento que se considere necessário. 
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r Exma. Senhora

I ‘ii1’

Enga. Ana Margarida Magma
PROCESL — Engenhada Hidráulica e Ambiental, S.A

ALFRAPARK — Estrada do Semmná~o, 4
Edificio C-Piso 1 Sul -Alfragide
2614-523 AMADORA

Nossa referência
Oficio LNEG 00742

Data
20170511

Assunto: Estudo de Impacte Ambiental do Projeto da Rede Nacional de Transporte “Linha
Caniçada —Fafe, a 150kv (LCD.FAF 2)

Envio de Informação

Na sequência da carta de V. Exa. de 7 de AbrU de 2017, relativo ao assunto em epigrafe, junto se

envia a respetiva Informação desta Instituição.

Face ao teor da informação, foi aplicado o custo de 80 Euros acrescidos de IVA à taxa em vigor.

Com os melhores cumprimentos,

Anexo: O mencionado

Estrada da Porteta, Bairro do Zambujal. Alí ragide
Apartado 7586’ 2610-999 AMADORA Portugal
TeL: ÷351 210924 600/1
Fax: t351 217 163 806 onhine:217163806@fax.ptprime.pL

REPÚBLICA
PORTUGUESA
ECONOMIA

AENOR

j

Sua referência
CE -2892/2017

L
Sua comunicação de
20170407

www.tneg.pt
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PROCESL -ENGENHARIA HIDRÁULICA E AMBIENTAL S.A
Reta -CE -2892 de 7 de AbilI 2017

Assunto: Estudo de Impacte Ambiental do Projeto da Rede Nacional de

Transporte Linha Caniçada — Fafe, a 150kv (LCD.FAF 2)

Nome do Responsável (is)Técnico(s) 1 Unidade de Investigação

Dr. Narciso Ferreira, Dra. Ana Paula Pereira 1 Unidade de Geologia
Hidrogeologia Geologia Costeira

Doutor Ví tor Lisboa, Eng° Augusto Filipe 1 Unidade de Recursos

Minerais Geofí sica

Maio 12017

p. 1 de 12
Estrada da Porteta, Bairro do Zambujal, Alfragide REPÚBLICA
Apartado 7586- 2610-999 AMADORA Portugal
Tel: +351 210924600/1 PORTUGUESA
Fax: ÷351 217 163 806 ontine:217163806@fax.ptprime.pt
www.lneg pt ECONOMIA
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INFORMAÇÃO

Em resposta à solicitação da empresa PROCESL, para o Estudo de Impacte Ambiental (EIA) da REN
do projeto: Unha Caniçada — Fafe 2 a 150 kV, em fase de Estudo das Grandes Condicionantes, o
LNEG apresenta a seguinte informação, relativamente aos aspetos da Geologia e Património
Geológico, Hidrogeologia e Recursos Minerais, disponí vel sobre a área em estudo.

1. GEOLOGIA

A área em estudo, conforme indicada na planta enviada pela PROCESL, tem cartografia geológica
disponí vel na escala 1/50 000, correspondente à Carta Geológica de Portugal nesta escala:

Folha 5D — Braga com Noticia Explicativa (IGM, 2~ edição 2000)
Folha SB — Ponte da Barca com Noticia Explicativa (SGP, 1974)

A área em estudo encontra-se igualmente abrangida pela Carta Geológica de Portugal na escala
1/200 000 folha 1 (SGP 1989) e respetiva Noticia Explicativa (SGP 1992)

A área em estudo encontra-se coberta por cartografia geológica em formato digital. Toda a
informação geológica disponí vel na base digital poderá ser obtida junto do Núcleo de Cartografia
Geológica Digital da Unidade de Geologia, Hidrogeologia e Geologia Costeira do LNEG.

Embora nos projetos de estruturas aéreas, como éo caso das linhas elétricas, os aspetos da
neotectónica não tenham a mesma importância que nas estruturas implantadas no solo,
assinalamos que, encontrando-se a área em estudo, para a instalação da Linha Caniçada — Fafe 2 a
150 kV, nas imediações de importantes falhas com atividade neotectónica (falhas ativas), se
recomendam cuidados especiais nos domí nios da tectónica e sismicidade, com a consulta de
bibliografia especí fica relativa ao tema da neotectónica:

Cabral i. & Ribeiro A. (1988) Carta Neotectónica de Portugal Continental escala 1/1 000 000, Dep. Geol.
Fac. Ciênc. de Lisboa, Serv. Geol. de Portugal, Gab. Protec. Seg. Nuclear. Serviços Geológicos de Portugal)

Cabral .1. & Ribeiro A. (1989) Carta Neotectónica de Portugal Continental escala 1/1 000 000 Notí cia

Exp cativa. Serviços Geológicos de Portugal.

Cabral J. (1995) Neotectónica de Portugal Continental. Memórias do Instituto Geológico e Mineiro n2 31,

255 p

2. PATRIMÓNIO GEOLÓGICO

Na base de dados de Geossitios do LNEG consta a existência de património geológico na área
abrangida pelo projeto com a referência a dois geossí tios: Morro Graní tico de N~ Sr~ do Pilar e
Morro graní tico da Serra de S. Mamede de Penafiel, ambos no concelho da Póvoa de Lanhoso, que
a seguir se descrevem.
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- Designação do Local: Morro graní tico de PJ~ Sr9 do Pilar
Localização: Póvoa de Lanhoso (Morro do Castelo), concelho de Póvoa de Lanhoso, distrito de
Braga
Descrição do Geossí tio: O morro graní tico de N~ Senhora do Pilar corresponde a um enorme
monólito graní tico “ Domo Graní tico” que se destaca da plataforma envolvente da Póvoa de
Lanhoso.
A geologia ébastante monótona, estando o local assente sobre o granito porfiróide de grão
médio (granito de Pousadela). Este granito contacta a leste com o granito porfiróide de grão
grosseiro (granito de Agrela) e a oeste com o granito porfiróide de grão fino (granito de Braga),
fazendo-se estes contactos pela base do morro. Esta elevação pode corresponder, por esse facto,
a uma forma de erosão diferencial do granito. Parece-nos, contudo, que esta forma terá mais a
ver com a densidade de fracturação, que será maior em volta do morro e praticamente nula no
seu interior.
Sobre o morro assentam a capela da N~ Senhora do Pilar e o castelo da Póvoa de Lanhoso.
O Plano Diretor Municipal (PDM) da Póvoa de Lanhoso consignou já este local como sí tio a
preservar como espaço cultural, devido à existência do castelo.
Área de ocupação do Geossftio: A área de distribuição do geossí tio ocupa todo o afloramento
correspondente ao domo graní tico, numa área aproximadamente rectangular de 400x600m
Litologia: Granito hercmnico (Granito de Pousadela - monzogranito biotí tico com rara moscovite
porfiroide de grão médio a fino)
Medidas de Protecção Recomendadas: Interdição de todas as intervenções que prejudiquem a
morfologia natural e o enquadramento paisagí stico.
Tipo de Interesse:
Mineralógico/Petrológico/Geoquí mico - Importância média
Tectónico-Estrutural - importância média
Geomorfológico - importância elevada
DidáticoS importância média

- Designação do Local: Serra de S. Mamede de Penafiel
Localização: A cerca de 3,5km a Noroeste da localidade de Serzedelo, concelho de Póvoa de
Lanhoso e parcialmente Vieira do Minho, distrito de Braga
Descrição do Geossí tio: Do ponto de vista geológico a área éocupada pelo granito porfiróide de
grão médio grosseiro, com designação regional de granito de Agrela. A geologia éum pouco
monótona, tendo esta serra a particularidade de apresentar magní ficos aspetos de morfologia
graní tica. Há neste domí nio de tudo um pouco, tors como o que ocupa o alto da serra (tor de São
Mamede), nubins, bornhards, blocos e caos de blocos.
Épossí vel encontrar mesmo afloramentos didáticos como os que apresentam aspetos da formação
das penhas. Associado a tudo isto, a cota relativamente elevada do local leva a uma paisagem
magní fica sobre as serras do Gerês, Cabreira e sobre o vale do rio Ave com a sua paisagem
tipicamente minhota.
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O local éconhecido na região pela sua beleza e usado para piqueniques e passeios de domingo. No
alto da serra existe uma pequena área que foi ajardinada e arranjada como parque de merendas. A
área não se encontra urbanizada e a cobertura vegetal éescassa devido aos numerosos fogos. A
serra énormalmente utilizada como pastagem de gado bovino e cavalar (garranos tí picos da
região).
O PDM consagra toda a área da serra como espaço florestal.
Área de ocupação do Geossí tio: O geossí tio ocupa a zona superior da Serra de 5. Mamede de
Penaf’iel acima da cota 550m numa área aproximadamente retangular de 1200x2000m. A área do
geossí tio consta da respetiva ficha do geossitio: Serra da 5. Mamede de Penafiel apresentada no
Geoportal LNEG
Medidas de Proteção Recomendadas: Preservação de toda a zona da Serra, interditando
construções, pedreiras ou vazadouros ou quaisquer intervenções que prejudiquem a morfologia
natural e o enquadramento paisagí stico.
Tipo de Interesse:
Mineralógico/Petrológico/Geoquí mico - Importância média
Tectónico-Estrutural - importância_média
Geomorfológico - importância elevada
Didático - importância elevada
Paisagí stico — Importância elevada

Informamos que no Geoportal se encontra disponí vel toda a informação relativa ao Património
Geológico existente na base de dados do LNEG que poderá ser acedido em:
http://geoportal.lneg.pt/index.php?option=com content&view=article&id=57&ltemid=4

Pelo Decreto-Lei n2 142/2008 de 24 de Julho éatribuí do ao ICNB, atual ICNF, as funções de
autoridade nacional para a conservação da natureza e da biodiversidade, que organiza, através do
Sistema de Informação sob o Património Natural (SIPNAT), a informação relativa a biodiversidade e
ao Património Geológico presentes no território nacional e nas águas sob jurisdição nacional. A
informação relativa a geossí tios encontra-se em fase de implementação pelo que se recomenda a
consulta do respetivo site:
http://www.icnf.pt/portal/naturaclas/patrinatur/sipnat

Pode ainda ser encontrada informação disponí vel em sites de entidades que se dedicam à
Conservação do Património Geológico e à proteção de sí tios e paisagens de interesse geológico
nomeadamente da Associação ProGeo — Associação Europeia para a Conservação do Património
Geológico — Grupo Português:
http://www.progeo.ptJprogeo pt.htm

No Site da Associação Progeo já referida, encontram-se ainda trabalhos de teses de mestrado e
doutoramento sob o tema do Património Geológico algumas das quais abordam o património
geológico de concelhos abrangidos pela área em estudo. Salienta-se a existência da tese de
mestrado em Património Geológico e Geoconservação da Universidade do Minho de Paula Silva,
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(2007) - Inventariação do Património Geológico do Concelho de Vieira do Minho e sua utilização
com fins didácticos. Univ. do Minho. Este trabalho apresenta Locais de Interesse
Geológico/Geossí tios (LIG) que se encontram incluí dos na área em estudo.

- Geossí tio - Lage
O LIG corresponde aproximadamente à pitoresca aldeia de Lage implantada numa vertente com
grandes blocos de granito. As casas aproveitam as bolas graní ticas, repletas de encraves, como
paredes.
Conteúdo (frameworks geológicos): Geomorfologia, Petrologia/Mineralogia, Cultural
Coordenadas GPS: 29T 0567472 - 4606463
Caracterização Geomorfológica:
O LIG surge numa vertente de contornos vincados onde se destaca uma morfologia em bolas
graní ticas, de tamanho diversificado, sendo que algumas estão deslocadas da sua posição original.
Algumas destas geoformas aparecem ainda parcialmente “enterradas”, correspondendo o seu topo
à superfí cie topográfica.

- Geossí tio - LaDa
O LIG corresponde ao topo de um pequeno monte, onde pode ser observado um interessante
bloco pedunculado de granito com encraves. O local permite igualmente a observação panorâmica
da paisagem envolvente.
Conteúdo (frameworks geológicos): Geomorfologia, Petrologia/M ineralogia,
Coordenadas GPS 29T 0567707 —4607345
Caracterização Geomorfológica:
O bloco pedunculado integrado no LIG tem a particularidade de não ter a base recoberta por arena
nem se encontrar ao ní vel topográfico do terreno. O local permite ainda a observação da paisagem
envolvente destacando-se o vale de falha do rio Gerês, com uma forma tí pica em V.

- Geossí tio - Castro de Anissó
O LIG corresponde a uma elevação que ocupa o limite poente do alvéolo associado às nascentes do
rio Ave. Implantado neste relevo, de granito rico em encraves, surge o Castro
de Anissó.
Conteúdo (frameworks geológicos): Geomorfologia, Petrologia/Mineralogia, Cultural
Coordenadas GPS: 29T 0569615-4606830
Caracterização Geomorfológica:
O LIG corresponde a uma elevação que ocupa o limite poente do alvéolo associado às nascentes do
rio Ave. Adicionalmente, integra uma morfologia em bolas graní ticas, de dimensões variadas.
Algumas destas bolas aparecem ainda parcialmente “enterradas”, correspondendo o seu topo à
superfí cie topográfica, nomeadamente as observadas no topo do crasto definindo peculiares
geoformas com aspeto tubular.

A informação aqui fornecida não invalida a existência de outros trabalhos sobre o tema d
Património Geológico existentes em diferentes instituições, cuja informação não temos acesso.
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Relativamente ao Património Geológico no que respeita ao Geossí tio Serra de 5. Mamede de
Penafiel recomenda-se que a Linha Caniçada — Fafe 2 a 150 kV, evite a afetação da área abrangida
pelo Geossitio. Existe a norte do Geossí tio um corredor de passagem de um conjunto de linhas já
instaladas, recomendando-se que o traçado da linha agora em estudo se mantenha dentro da área
do referido corredor e caso necessário seja feita a sua passagem a norte do referido Geossí tio.
No caso do Geossí tio Morro Graní tico de N~ Sr~ do Pilar, em Póvoa de Lanhoso, recomenda-se que
seja evitada a sua sobrepassagem.

Do mesmo modo, os geossitios inventariados no concelho de Vieira do Minho, que se encontram
apresentados na tese de mestrado já referida, de relevância local/concelhia deverão sempre que
possí vel ser preservados e evitada a sua afetação.

3. HIDROGEOLOGIA

Nos arquivos de dados hidrogeológicos da Unidade de Geologia e Ridrogeologia e Geologia Costeira
do LNEG constam 196 pontos de água existentes dentro da área de estudo (informação
proveniente de relatórios de empresas, outras entidades e inventário de pontos de água). A tabela
em anexo apresenta a localização geográfica aproximada desses pontos de água, ressalve-se que a
informação relativa a esses pontos de água não érecente, pelo que se aconselha a realização do
inventário de pontos de água, independentemente da informação que possa ser cedida por outras
entidades (Autarquias, APA, etc.).

A Base de Dados de Recursos Hidrogeológicos pode ser consultada no Geoportal do LNEG
(http~//geoportal neg pt/geoportal) na Bases de Dados Online ou no visualizador de mapas dentro
do tema “Recursos Hidrogeológicos que permite a visualização de dados espaciais em formato
vectorial e raster”;

Recursos hidrominerais
Na área em estudo encontra-se, na margem do rio Ave, a nascente de água mineral natural
não concessionada designada por Varziela.
A informação sobre eventuais pedidos de prospeção e pesquisa de águas minerais naturais
e águas de nascente e a localização de áreas de concessão hidrotermal e respetivos
perí metros de proteção deverá ser solicitada à Direção Geral de Energia e Geologia (DGEG),
entidade que tutela os recursos hidrominerais.

Recomenda-se ainda a consulta:

APA - Versão digital do Atlas do Ambiente - Carta de Nascentes Minerais
Folha ida Carta hidrogeológica de Portugal à escala 1/200 000 e respetiva Notí cia Explicativa
Folha 5D (Braga) da Carta geológica de Portugal, à escala 1/50 000 e respetiva Notí cia Explicativa
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4. RECURSOS MINERAIS

Depósitos minerais

Na área de implantação do projeto não se conhecem depósitos minerais, nem antigas explorações.
No entanto, as zonas a Norte da área de estudo e para Este dessa área apresentam um apreciável
potencial em recursos de quartzo e feldspato.

Massas minerais

Na área em estudo intersetada pelo projeto aflora essencialmente o designado Granito de Agrela,
um monzogranito biotí tico, porfiróide, de grão médio. Esta variedade já foi explorada para fins
industriais no concelho de Póvoa de 1.anhoso, nomeadamente no bordo Sudoeste da área em
estudo (Freguesia de Vilela), desconhecendo-se o estado de atividade das pedreiras. Mais
importante do ponto de vista ornamental e industrial, o Granito de Gonça aflora imediatamente a
sul do limite Sudoeste da área (já no Concelho de Guimarães: freguesias de Gonça e Gondomar). Os
granitos de Celeirós e Vieira do Minho, porfiróides de grão grosseiro, aflorantes na área Nordeste,
n~otêmaplicaçâoJndustria~~sinalávei,.çç_rn~exceçâo,para os sajbros resultantes da sua alteração.

Servidões administrativas de âmbito mineiro

A informação atualizada respeitante a servidões administrativas de âmbito mineiro (concessões
mineiras/explorações mineiras e de águas, áreas de reserva, áreas cativas, áreas pedidas ou
concedidas para prospeção e pesquisa de recursos minerais, pedreiras licenciadas, etc.) deve ser
solicitada à Direcção-Geral de Energia e Geologia DGEG.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Aproveitamos para relembrar que o Estudo de Impacte Ambiental - EIA a realizar deverá apresentar
uma adequada caracterização dos Fatores Ambientais Geologia, Geomorfologia e Património
Geológico, Hidrogeologia e Recursos Minerais e proceder à avaliação de potenciais impactes e
medidas de mitigação, conforme o estipulado nas secções IV e V do n2 3 do Anexo II da Portaria
330/2001 de 2 de Abril.
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Mexo

Tabela pontos de água

Sistema de coordenadas: Lisboa Hayford Gauss GeoE

Folha
RefDH Tipo de Coordenada Coordenada Milhar Concelho

captação M (m) P (m) (1:25000)

43N0091 Nascente 196320 520194 43 Vieira do Minho

57F0004 Furo 190556 515792 57 Póvoa de Lenhoso

57F0007 Furo 198330 512331 ~ PóvoadeLanhoso

57F0008 Fulo 192969 512843 57 Póvoa de Lanhoso

57F0009 Furo 195723 512270 57 Pôvoa de Lanhoso

57F0011 Furo 193980 511886 ~ PóvoadeLanhoso

57F0012 Furo 194037 511444 ~ Póvoa de Lenhoso

57F0013 Furo 194372 511083 ~ PóvoadeLanhoso

57F0014 Furo 194041 510911 s~ PóvoadeLanhoso

57F0021 Furo 189645 510036 57 Póvoa de Lanhoso

- 57F0022 —p~- —195099—- 510885 ~ Póid~jIj3~ -

57F0o26 Furo 192690 510158 ~ Póvos de Lenhoso

57F0028 Fulo 196910 510911 ~ PóvoadeLanhoso

57F0029 Furo 196826 511688 ~ PóvoadeLanhoso

57F0030 Furo 194547 518247 57 Vieira do Minho

57F0031 Furo 196801 518405 ~ VieiradoMinho

57F0032 Fulo 194693 515334 57 Vieira do Minho

57F0034 Furo 192100 512670 57 Póvoa de Lanhoso

57N0005 Nascente 193709 517465 57 Póvoa de Lenhoso

57N0006 Nascente 193279 517689 ~ Póvoa de Lenhoso

57N0007 Nascente 193222 516883 57 Póvoa de Lanhoso

57N0008 Nascente 194593 516309 57 Póvoa de Lanhoso

57N0009 Nascente 193687 515646 57 p~y~ de Lenhoso

57N0010 Nascente 192587 515246 ~ PóvoadeLanhoso

57N0011 Nascente 192568 515992 57 Póvoa de Lanhoso

57N0012 Nascente 191731 517008 57 Pôvoa de Lenhoso

57N0013 Nascente 191449 516616 ~ PóvoadeLanhoso

57N0014 Nascente 191095 515783 57 Póvoa de Lanhoso

57N0015 Nascente 190870 515535 57 Póvoa de Lenhoso

57N0016 Nascente 190669 515178 57 Póvoa de Lenhoso

57N0017 Nascente 190654 515052 ~ PóvoadeLanhoso

57N0018 Nascente 190376 515474 57 Póvoa de Lenhoso

57N0019 Nascente 190033 514165 57 Póvoa de Lenhoso

57N0020 Nascente 191153 514683 ~ PóvoadeLanhoso

57N0021 Nascente 191076 514782 57 Póvoa de Lanhoso

57N0022 Nascente 190924 514420 57 Põvoa de Lenhoso

57N0023 Nascente 191026 514318 s~ PóvoadeLanhoso Qrç
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57N0024

57N0038

57N 0039

57N0040

57N0041

57N 0042

57N0043

57N 0044

57N0045

57N0046

57N 0047

57N0048

57N0049

&7N0050

57N0051

57N0052

57N0053

57N0056

57N 0057

57N0058

57N0059

57N0060

57N0090

57N0091

57N0095

57N0096

57N0097

57N0098

57N0099

57N0100

57N0101

57N0102

57N0103

57N0105

57N0106

57N0109

57N0110

57 NO 111

57N0112

57N0119

Nascente

Nascente

Nascente

Nascente

Nascente

Nascente

Nascente

Nascente

Nascente

Nascente

Nascente

Nascente

Nascente

Nascente

Nascente

Nascente

Nascente

Nascente

Nascente

Nascente

Nascente

Nascente

Nascente

Nascente

Nascente

Nascente

Nascente

Nascente

Nascente

Nascente

Nascente

Nascente

Nascente

Nascente

Nascente

Nascente

Nascente

Nascente

Nascente

Nascente

189820

196975

196647

197698

198272

197656

197268

196845

193584

193295

194029

195677

195719

195962

195696

195639

195293

192671

194863

194836

194965

194 139

189938

189820

193508

191365

191243

191814

191346

191335

190703

190204

190406

196000

195019

191468

192347

192058

192324

195388

514496

513142

513709

513111

512232

512015

512007

512122

513728

513792

514222

512327

512932

512441

512152

511722

511992

512586

512624

512890

513081

512681

516392

517066

512479

511410

510672

511296

511890

512460

512274

512575

511003

510310

510223

510923

510870

510421

512902

510527

57 Póvoa de Lanhoso

57 Póvoa de Lanhoso

57 Póvoa de Lanhoso

57 Póvoa de Lenhoso

57 Póvoa de Lanhoso

57 Póvoa de Lenhoso

57 Póvoa de Lanhoso

57 Póvoa de Lenhoso

57 Póvoa de Lanhoso

57 Póvoa de Lenhoso

57 PóvoadeLanhoso

57 Póvoa de Lanhoso

57 Póvoa de Lenhoso

57 PóvoadeLanhoso

57 Póvoa de Lanhoso

57 Póvoa de Lanhoso

57 Póvoa de Lanhoso

57 Póvoa de Lenhoso

57 PóvoadeLanhoso

57 Póvoa de Lenhoso

57 PóvoadeLanhoso

57 Póvoa de Lenhoso

57 Póvoa de Lanhoso

57 Póvoa de Lenhoso

57 Pôvoa de Lanhoso

57 Póvoa de Lenhoso

57 Póvoa de Lanhoso

57 Póvoa de Lanhoso

57 Póvoa de Lanhoso

57 Póvoa de Lanhoso

57 Póvoa de Lanhoso

57 Póvoa de Lanhoso

57 Póvoa de Lanhoso

57 Póvoa de Lenhoso

57 Póvoa de Lanhoso

57 Póvoa de Lenhoso

57 Póvoa de Lanhoso

57 Póvoa de Lenhoso

57 Póvoa de Lenhoso

57 Póvoa de Lenhoso
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Folha
ReIDH Tipo de Coordenada Coordenada Militar Concelho

captação M (m) P (m) (1 25000)

57N0120 Nascente 196560 510108 s~ Póvoa de Lenhoso

57N0121 Nascente 196815 510683 57 Póvoa de Lenhoso

57N0122 Nascente 194348 518520 ~ VieiradoMinho

57N0123 Nascente 192728 518348 57 Vieira do Minho

57N0124 Nascente 194352 518078 57 Vieira do Minho

57N0125 Nascente 194173 517890 57 Vieira do Minho

57N0126 Nascente 193904 518042 57 Vieira do Minho

57N0127 Nascente 195134 517487 ~7 VieiradoMinho

57N0128 Nascente 195349 516649 57 Vieira do Minho

57N0129 Nascente 196043 517526 57 Vieira do Minho

57N0130 Nascente 195845 517702 57 Vieira do Minho

57N0131 Nascente 196751 518259 57 Vieira do Minho

57N0132 Nascente 197024 519306 57 Vieira do Minho

57NØl35Nascehta 195147 518172 ~57~ Vieirad&Minho

57N0136 Nascente 195355 518523 57 Vieira do Minho

57N0137 Nascente 196004 518917 57 Vieira do Minho

57N0138 Nascente 196263 518788 57 Vieira do Minho

57N0139 Nascente 195954 518736 57 Vieira do Minho

57N0140 Nascente 196776 516052 57 Vieira do Minho

57N0141 Nascente 197082 515415 57 Vieira do Minho

57N0142 Nascente 197018 515157 57 Vieira do Minho

57N0143 Nascente 197545 515033 57 Vieira do Minho

57N0144 Nascente 196914 514804 57 Vieira do Minho

57N0145 Nascente 196225 515589 ~ VieiradoMinho

57N0146 Nascente 196947 514972 57 Vieira do Minho

57N0147 Nascente 194767 515100 s~ VieiradoMinho

57N0148 Nascente 195069 515146 57 Vieira do Minho

57N0149 Nascente 195089 514951 57 Vieira do Minho

57N0150 Nascente 195339 515065 57 Vieira do Minho

57N0151 Nascente 195517 515078 57 Vieira do Minho

57N0152 Nascente 198426 511409 57 Vieira do Minho

57N0153 Nascente 198789 511202 57 Vieira do Minho

57N0154 Nascente 198878 510682 57 Vieira do Minho

57N0155 Nascente 198316 510610 57 Vieira do Minho

57N0157 Nascente 192975 519468 57 Vieira do Minho

57N0158 Nascente 192543 519887 57 Vieira do Minho

57N0159 Nascente 191513 519890 s~ VieiradoMinho

57N0160 Nascente 191153 519647 57 Vieira do Minho

57N0164 Nascente 192130 518559 57 Vieira do Minho

57N0165 Nascente 198305 515765 57 Vieira do Minho
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Folha
RefDH Tipo de Coordenada Coordenada Militar Concelho

captação M Cm) P (m) (1:25000)

57N0168 Nascente 196043 516925 57 Vieira do Minho

57N0169 Nascente 198126 516859 57 Vieira do Minho

57N0170 Nascente 198355 516429 57 Vieira do Minho

57N0171 Nascente 198197 516570 57 Vieira do Minha

57N0173 Nascente 197713 518487 57 Vieira do Minho

57N0184 Nascente 196162 519689 57 Vieira do Minho

57N0185 Nascente 196886 519978 57 Vieira do Minha

57N0186 Nascente 194689 519971 57 Vieira do Minha

57N0187 Nascente 194962 519000 s~ VieiradoMinho

57N0188 Nascente 194991 519173 57 Vieira do Minho

57N0189 Nascente 195125 519669 57 Vieira do Minha

57N0190 Nascente 195196 519426 57 Vieira do Minha

57N0193 Nascente 198809 515044 ~ VieiradoMinho

57N0194 Nascente 199322 ~3B6~ ~ VieiradoMinho

57N0195 Nascente 199109 513432 57 Vieira do Minha

57N0198 Nascente 194568 510517 ~ Guiniarães

57N0199 Nascente 194221 510633 ~ Guimarães

57P0002 poço 192731 515478 57 Pôvoa de Lanhoso

57p~093 paço 189626 514043 57 Póvoa de Lanhoso

57P0009 Poço 194917 517948 ~ VieiradoMinho

71F0006 Fuio 189917 506117 71 PóvoadeLanhoso

71F0007 Furo 507909 71 Póvoa de Lanhoso

71 F0008 Furo 189980 509367 71 Póvoa de Lanhoso

71F0009 Furo 195899 509364 71 Póvoa de Lanhoso

71F0010 Furo 195330 509483 71 Póvoa de Lanhoso

71F0011 Furo 191325 509598 71 PóvoadeLanhoso

71F0012 Furo 191602 509210 71 PóvoadeLanhoso

71F0024 Furo 192842 509240 71 Guimarães

71F0025 Furo 192913 509137 71 Guimarães

71F0027 Furo 197234 506174 71 Fale

71F0034 Furo 195383 506664 71 Fale

71F0035 Furo 192881 508180 71 Fale

71N0014 Nascente 191643 506427 71 Guimarães

71N0015 Nascente 191424 506249 71 Guimarães

71N0016 Nascente 191278 506894 71 Póvoa de Lanhoso

71N0017 Nascente 191192 507705 71 PóvoadeLanhoso

71N0018 Nascente 191479 507599 71 PóvoadeLanhoso

71N0019 Nascente 191385 507872 71 Póvoa de Lanhoso

71N0020 Nascente 191035 507779 71 PóvoadeLanhoso

71N0021 Nascente 190691 507826 71 PóvoadeLanhoso
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Folha
ReIDH Tipo de Coordenada Coordenada Militar Concelho

captação M (m) P (m) (1:25000)

71N0022 Nascente 190160 507472 71 PóvoadeLanhoso

71N0023 Nascente 190254 507158 71 Póvoa de Lanhoso

71 N0024 Nascente 190220 506537 71 Póvoa de Lanhoso

71 N0025 Nascente 189837 509411 71 Póvoa de Lanhoso

71N0026 Nascente 189873 509220 71 Póvoa de Lenhoso

71N0032 Nascente 195865 509495 71 Póvoa de Lanhoso

71N0033 Nascente 196536 509154 71 Póvoa de Lanhoso

71N0034 Nascente 197862 509806 71 Póvoa de Lanhoso

71N0035 Nascente 191545 509771 71 Póvoa de Lanhoso

71N0036 Nascente 191048 509351 71 Póvoa de Lanhoso

71N0037 Nascente 199440 509281 71 VieiradoMinho

71N0038 Nascente 199493 509199 71 VieiradoMinho

71 N0088 Nascente 191245 505324 71 Guimarães

71N0104Nã~õêÍ ite —492341 508967 /1 Suimirâés —

71N0105 Nascente 192248 509112 71 Guimarães

71N0106 Nascente 192831 509358 71 Guimarães

71N0107 Nascente 192791 508990 71 Guimarâes

71N0108 Nascente 192420 508358 71 Guimarães

71N0109 Nascente 194420 509546 71 Guimarães

71N0110 Nascente 193943 509815 71 Guimarães

71N0111 Nascente 193919 509028 71 Guimarães

71N0112 Nascente 193517 509081 71 Guimaraes

71N0113 Nascente 192597 509824 71 PóvoadeLanhoso

71N0120 Nascente 195204 505516 71 Fale

71 N0122 Nascente 195964 506763 71 Fale

71N0123 Nascente 195780 508262 71 Fale

71N0161 Nascente 193233 506682 71 Fale

71N0162 Nascente 193041 506977 71 Fale

71N0163 Nascente 192809 507375 71 Fale

71 NO 164 Nascente 194078 506597 71 Fale

71N0165 Nascente 195299 506928 71 Fale

71N0166 Nascente 194395 506714 71 Fale

71N0172 Nascente 193644 508188 71 Fale

71N0173 Nascente 194100 508219 71 Fale

71 NO 174 Nascente 198088 508699 71 Fale

71N0175 Nascente 197052 507315 71 Fale

71N0177 Nascente 197036 506696 71 Fale

71N0178 Nascente 197179 506316 71 Fale

71P0003 Pcço 190354 508797 71 PóvoadeLanhoso

Sistema de coordenadas: Lisboa Haylord Gauss IGeoE
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Clarisse Carneiro - PROCESL

Assunto: FW: Estudo de Impacte Ambiental (EIA) do projecto da Rede Nacional de Transporte de elec

Anexos: Informação LNEG - PROCESL  EIA linha Caniçada-Fafe 2 a 150KV.DOCX

Importância: Alta

 

De: Ana Garcia [mailto:ana.garcia@lneg.pt]  
Enviada: terça-feira, 9 de maio de 2017 18:12 
Para: Ana Margarida Magina - PROCESL 
Assunto: Estudo de Impacte Ambiental (EIA) do projecto da Rede Nacional de Transporte de electricidade “Linha Caniçada – 
Importância: Alta 
 

Engª. Ana Margarida Magina 
 
Junto se envia informalmente, a informação relativa  ao Estudo de Impacte Ambiental (EIA) do projecto da Rede Nacional de Tra
Posteriormente seguirá oficialmente. 
 
 
Com os melhores cumprimentos 
 
 
Ana Garcia 
Secretariado da UGHGC 
 
 
 
 
 
Laboratório Nacional de Energia e Geologia, I.P. 
Estrada da Portela, Bairro do Zambujal – Alfragide 
Apartado 7586 - 2610-999 Amadora 
Tel: +351 21 092 4682  
ana.garcia@lneg.pt              www.lneg.pt  
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Informação  

 
 
Em resposta à solicitação da empresa PROCESL, para o Estudo de Impacte Ambiental (EIA) 
da REN do projecto: Linha Caniçada – Fafe 2 a 150 kV, em fase de Estudo das Grandes 
Condicionantes, o LNEG informação relativamente aos aspetos da Geologia e Património 
Geológico, Hidrogeologia e Recursos Minerais disponível sobre a área em estudo. 
 
1.GEOLOGIA  

A área em estudo, conforme indicada na planta enviada pela PROCESL, tem cartografia 
geológica disponível na escala 1/50 000 correspondente à Carta Geológica de Portugal nesta 
escala: 
 Folha 5D – Braga com Noticia Explicativa (IGM, 2ª edição 2000) 
 Folha 5B – Ponte da Barca com Noticia Explicativa (SGP, 1974) 
  
A área em estudo encontra-se igualmente abrangida pela Carta Geológica de Portugal na 
escala 1/200 000 folha 1 (SGP 1989) e respetiva Noticia Explicativa (SGP 1992) 
 
A área em estudo encontra-se coberta por cartografia geológica em formato digital. Toda a 
informação geológica disponível na base digital poderá ser obtida junto do Núcleo de 
Cartografia Geológica Digital da Unidade de Geologia, Hidrogeologia e Geologia Costeira do 
LNEG. 
 
Embora nos projetos de estruturas aéreas, como é o caso das linhas elétricas, os aspetos da 
neotectónica não tenham a mesma importância que nas estruturas implantadas no solo, 
assinalamos que, encontrando-se a área em estudo, para a instalação da Linha Caniçada – 
Fafe 2 a 150 kV, nas imediações de importantes falhas com atividade neotectónica (falhas 
ativas), se  recomendam cuidados especiais nos domínios da tectónica e sismicidade, com a 
consulta de bibliografia específica relativa ao tema da neotectónica: 
 
Cabral J. & Ribeiro A. (1988) Carta Neotectónica de Portugal Continental escala 1/1 000 000, 
Dep. Geol. Fac. Ciênc. de Lisboa, Serv. Geol. de Portugal, Gab. Protec. Seg. Nuclear. 
Serviços Geológicos de Portugal) 
 
Cabral J. & Ribeiro A. (1989) Carta Neotectónica de Portugal Continental escala 1/1 000 000  
Notícia Explicativa. Serviços Geológicos de Portugal. 
 
Cabral J. (1995) Neotectónica de Portugal Continental. Memórias do Instituto Geológico e 
Mineiro nº 31, 255 p 
 
 
2.PATRIMÓNIO GEOLÓGICO 

Na base de dados de Geossitios do LNEG consta a existência de património geológico na área 
abrangida pelo projeto com a referência a dois geossítios: Morro Granítico de Nª Srª do Pilar e 
Morro granítico da Serra de S. Mamede de Penafiel, ambos no concelho da Póvoa de 
Lanhoso, que a seguir se descrevem. 
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- Designação do Local: Morro granítico de Nª Srª do Pilar 
Localização: Póvoa de Lanhoso (Morro do Castelo), concelho de Póvoa de Lanhoso, distrito 
de Braga 
Descrição do Geossítio: O morro granítico de Nª Senhora do Pilar corresponde a um enorme 
monólito granítico “ Domo Granítico” que se destaca da plataforma envolvente da Póvoa de 
Lanhoso. 
A geologia é bastante monótona, estando o local assente sobre o granito porfiróide de grão 
médio (granito de Pousadela). Este granito contacta a leste com o granito porfiróide de grão 
grosseiro (granito de Agrela) e a oeste com o granito porfiróide de grão fino (granito de Braga), 
fazendo-se estes contactos pela base do morro. Esta elevação pode corresponder, por esse 
facto, a uma forma de erosão diferencial do granito. Parece-nos, contudo, que esta forma terá 
mais a ver com a densidade de fracturação, que será maior em volta do morro e praticamente 
nula no seu interior. 
Sobre o morro assentam a capela da Nª Senhora do Pilar e o castelo da Póvoa de Lanhoso. 
O Plano Diretor Municipal (PDM) da Póvoa de Lanhoso consignou já este local como sítio a 
preservar como espaço cultural, devido à existência do castelo. 
Área de ocupação do Geossítio: A área de distribuição do geossítio ocupa todo o afloramento 
correspondente ao domo granítico, numa área aproximadamente rectangular de 400x600m  
Litologia: Granito hercínico (Granito de Pousadela - monzogranito biotítico com rara moscovite 
porfiroide de grão médio a fino) 
Medidas de Protecção Recomendadas: Interdição de todas as intervenções que prejudiquem a 
morfologia natural e o enquadramento paisagístico. 
Interesse:  
Mineralógico/Petrológico/Geoquímico - Importância média 
Tectónico-Estrutural - importância média 
Geomorfológico - importância elevada 
Didático - importância média 
 
- Designação do Local: Serra de S. Mamede de Penafiel 
Localização: A cerca de 3.5Km a Noroeste da localidade de Serzedelo, concelho de Póvoa de 
Lanhoso e parcialmente Vieira do Minho, distrito de Braga 
Descrição do Geossítio: 
Do ponto de vista geológico a área é ocupada pelo granito porfiróide de grão médio grosseiro, 
com designação regional de granito de Agrela. A geologia é um pouco monótona, tendo esta 
serra a particularidade de apresentar magníficos aspetos de morfologia granítica. Há neste 
domínio de tudo um pouco, tors como o que ocupa o alto da serra (tor de São Mamede), 
nubins, bornhards, blocos e caos de blocos.  
É possível encontrar mesmo afloramentos didáticos como os que apresentam aspetos da 
formação das penhas. Associado a tudo isto, a cota relativamente elevada do local leva a uma 
paisagem magnífica sobre as serras do Gerês, Cabreira e sobre o vale do rio Ave com a sua 
paisagem tipicamente minhota. 
O local é conhecido na região pela sua beleza e usado para piqueniques e passeios de 
domingo. No alto da serra existe uma pequena área que foi ajardinada e arranjada como 
parque de merendas. A área não se encontra urbanizada e a cobertura vegetal é escassa 
devido aos numerosos fogos. A serra é normalmente utilizada como pastagem de gado bovino 
e cavalar (garranos típicos da região). 
O PDM consagra toda a área da serra como espaço florestal. 
Área de ocupação do Geossítio: O geossítio ocupa a zona superior da Serra de S. Mamede de 
Penafiel acima da cota 550m numa área aproximadamente rectangular de 1200x2000m. A 
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área do geossítio consta da respectiva ficha do geossitio: Serra da S. Mamede de Penafiel 
apresentada no Geoportal LNEG 
Medidas de Proteção Recomendadas: Preservação de toda a zona da Serra, interditando 
construções, pedreiras ou vazadouros ou quaisquer intervenções que prejudiquem a 
morfologia natural e o enquadramento paisagístico. 
Tipo de Interesse:  
Mineralógico/Petrológico/Geoquímico - Importância média 
Tectónico-Estrutural - importância média 
Geomorfológico - importância elevada 
Didático - importância elevada 
Paisagístico – Importância elevada 
 
Informamos que no Geoportal se encontra disponível toda a informação relativa ao Património 
Geológico existente na base de dados do LNEG que poderá ser acedido em:  
http://geoportal.lneg.pt/index.php?option=com_content&view=article&id=57&Itemid=4 
 
 
Pelo Decreto-Lei nº 142/2008 de 24 de Julho é atribuído ao ICNB, actual ICNF, as funções de 
autoridade nacional para a conservação da natureza e da biodiversidade, que organiza, 
através do Sistema de Informação sob o Património Natural (SIPNAT), a informação relativa a 
biodiversidade e ao Património Geológico presentes no território nacional e nas águas sob 
jurisdição nacional. A informação relativa a geossítios encontra-se em fase de implementação 
pelo que se recomenda a consulta do respectivo site:  
http://www.icnf.pt/portal/naturaclas/patrinatur/sipnat 
 
Pode ainda ser encontrada informação disponível em sites de entidades que se dedicam à 
Conservação do Património Geológico e à proteção de sítios e paisagens de interesse 
geológico nomeadamente da Associação ProGeo – Associação Europeia para a Conservação 
do Património Geológico – Grupo Português: 
http://www.progeo.pt/progeo_pt.htm 
 
No Site da Associação Progeo já referida, encontram-se ainda trabalhos de teses de mestrado 
e doutoramento sob o tema do Património Geológico algumas das quais abordam o património 
geológico de concelhos abrangidos pela área em estudo. Salienta-se a existência da tese de 
mestrado em Património Geológico e Geoconservação da Universidade do Minho de Paula 
Silva, (2007) - Inventariação do Património Geológico do Concelho de Vieira do Minho e sua 
utilização com fins didácticos. Univ. do Minho. Este trabalho apresenta Locais de Interesse 
Geológico/Geossítios (LIG) que se encontram incluídos na área em estudo. 
 
- Geossítio - Lage 
O LIG corresponde aproximadamente à pitoresca aldeia de Lage implantada numa vertente 
com grandes blocos de granito. As casas aproveitam as bolas graníticas, repletas de 
encraves, como paredes. 
Conteúdo (frameworks geológicos): Geomorfologia, Petrologia/Mineralogia, Cultural 
Coordenadas GPS: 29T 0567472 - 4606463 
Caracterização Geomorfológica: 
O LIG surge numa vertente de contornos vincados onde se destaca uma morfologia em bolas 
graníticas, de tamanho diversificado, sendo que algumas estão deslocadas da sua posição 

http://geoportal.lneg.pt/index.php?option=com_content&view=article&id=57&Itemid=4
http://www.icnf.pt/portal/naturaclas/patrinatur/sipnat
http://www.progeo.pt/progeo_pt.htm
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original. Algumas destas geoformas aparecem ainda parcialmente "enterradas", 
correspondendo o seu topo à superfície topográfica. 
 
- Geossítio - Lapa 
O LIG corresponde ao topo de um pequeno monte, onde pode ser observado um interessante 
bloco pedunculado de granito com encraves. O local permite igualmente a observação 
panorâmica da paisagem envolvente. 
Conteúdo (frameworks geológicos): Geomorfologia, Petrologia/Mineralogia, 
Coordenadas GPS 29T 0567707 – 4607345 
Caracterização Geomorfológica: 
O bloco pedunculado integrado no LIG tem a particularidade de não ter a base recoberta por 
arena nem se encontrar ao nível topográfico do terreno. O local permite ainda a observação da 
paisagem envolvente destacando-se o vale de falha do rio Gerês, com uma forma típica em V. 
 
Geossítio - Castro de Anissó 
O LIG corresponde a uma elevação que ocupa o limite poente do alvéolo associado às 
nascentes do rio Ave. Implantado neste relevo, de granito rico em encraves, surge o Castro 
de Anissó. 
Conteúdo (frameworks geológicos): Geomorfologia, Petrologia/Mineralogia, Cultural 
Coordenadas GPS: 29T 0569615 - 4606830 
Caracterização Geomorfológica: 
O LIG corresponde a uma elevação que ocupa o limite poente do alvéolo associado às 
nascentes do rio Ave. Adicionalmente, integra uma morfologia em bolas graníticas, de 
dimensões variadas. Algumas destas bolas aparecem ainda parcialmente "enterradas", 
correspondendo o seu topo à superfície topográfica, nomeadamente as observadas no topo do 
crasto definindo peculiares geoformas com aspecto tubular. 
 
A informação aqui fornecida não invalida a existência de outros trabalhos sobre o tema do 
Património Geológico existentes em diferentes instituições, cuja informação não temos acesso. 
 
Relativamente ao Património Geológico no que respeita ao Geossítio Serra de S. Mamede de 
Penafiel recomenda-se que a Linha Caniçada – Fafe 2 a 150 kV, evite a afetação da área 
abrangida pelo Geossitio. Existe a norte do Geossítio um corredor de passagem de um 
conjunto de linhas já instaladas, recomendando-se que o traçado da linha agora em estudo se 
mantenha dentro da área do referido corredor e caso necessário seja feita a sua passagem a 
norte do referido Geossítio. 
No caso do Geossítio Morro Granítico de Nª Srª do Pilar, em Póvoa de Lanhoso, 
recomenda-se que seja evitada a sua sobrepassagem. 
Do mesmo modo, os geossitios inventariados no concelho de Vieira do Minho, que se 
encontram apresentados na tese de mestrado já referida, de relevância local/concelhia 
deverão sempre que possível ser preservados e evitada a sua afetação. 
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3.HIDROGEOLOGIA 

Nos arquivos de dados hidrogeológicos da Unidade de Geologia e Hidrogeologia e Geologia 
Costeira do LNEG constam 196 pontos de água existentes dentro da área de estudo 
(informação proveniente de relatórios de empresas, outras entidades e inventário de pontos de 
água), A tabela em anexo apresenta a localização geográfica aproximada desses pontos de 
água, ressalve-se que a informação relativa a esses pontos de água não é recente, pelo que 
se aconselha a realização do inventário de pontos de água, independentemente da informação 
que possa ser cedida por outras entidades (Autarquias, APA, etc.). 

A Base de Dados de Recursos Hidrogeológicos pode ser consultada no geoportal do LNEG 
(http://geoportal.lneg.pt/geoportal) na Bases de Dados Online ou no visualizador de mapas 
dentro do tema “Recursos Hidrogeológicos que permite a visualização de dados espaciais em 
formato vectorial e raster”;  

 
Recursos hidrominerais 

- Na área em estudo encontra-se, na margem do rio Ave, a nascente de água mineral 
natural não concessionada designada por Varziela.  

- A informação sobre eventuais pedidos de prospeção e pesquisa de águas minerais 
naturais e águas de nascente e a localização de áreas de concessão hidrotermal e 
respectivos perímetros de protecção deverá ser solicitada à Direção Geral de Energia 
e Geologia (DGEG), entidade que tutela os recursos hidrominerais. 
 

 
Recomenda-se ainda a consulta: 

APA - Versão digital do Atlas do Ambiente - Carta de Nascentes Minerais 

Folha 1 da Carta hidrogeológica de Portugal à escala 1/200 000 e respectiva Notícia 
Explicativa 

Folha 5D (Braga) da Carta geológica de Portugal, à escala 1/50 000 e respectiva Notícia 
Explicativa 

 
 
4.RECURSOS MINERAIS 

 Depósitos minerais  

Na área de implantação do projeto não se conhecem depósitos minerais, nem antigas 
explorações destes.  
No entanto, as zonas a Norte da área de estudo e para Este dessa área apresentam um 
apreciável potencial em recursos de quartzo e feldspato. 

 

 

 

http://geoportal.lneg.pt/geoportal
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Massas minerais 

Na área em estudo intersetada pelo projeto aflora essencialmente o designado Granito de 
Agrela, um monzogranito biotítico, porfiróide, de grão médio. Esta variedade já foi explorada 
para fins industriais no concelho de Póvoa de Lanhoso, nomeadamente no bordo Sudoeste da 
área em estudo (Freguesia de Vilela), desconhecendo-se o estado de atividade das pedreiras. 
Mais importante do ponto de vista ornamental e industrial, o Granito de Gonça aflora 
imediatamente a sul do limite Sudoeste da área (já no Concelho de Guimarães: freguesias de 
Gonça e Gondomar). Os granitos de Celeirós e Vieira do Minho, porfiróides de grão grosseiro, 
aflorantes na área Nordeste, não têm aplicação industrial assinalável, com exceção para os 
saibros resultantes da sua alteração. 
 

Servidões administrativas de âmbito mineiro 

A informação atualizada respeitante a servidões administrativas de âmbito mineiro 
(concessões mineiras/explorações mineiras e de águas, áreas de reserva, áreas cativas, áreas 
pedidas ou concedidas para prospeção e pesquisa de recursos minerais, pedreiras 
licenciadas, etc.) deve ser solicitada à Direcção-Geral de Energia e Geologia - DGEG.  
 

5.CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Aproveitamos para relembrar que Estudo de Impacte Ambiental - EIA a realizar deverá 
apresentar uma adequada caracterização dos Factores Ambientais Geologia, Geomorfologia e 
Património Geológico, Hidrogeologia e Recursos Minerais e proceder à avaliação de 
potenciais impactes e medidas de mitigação, conforme o estipulado nas secções IV e V do nº 
3 do Anexo II da Portaria 330/2001 de 2 de Abril.  
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Anexo 

Tabela pontos de água 

Sistema de coordenadas: Lisboa Hayford Gauss IGeoE 

RefDH 
Tipo de 

captação 
Coordenada 

M (m) 
Coordenada 

P (m) 

Folha 
Militar 

(1:25000) 
Concelho 

43N0091 Nascente 196320 520194 43 Vieira do Minho 

57F0004 Furo 190556 515792 57 Póvoa de Lanhoso 

57F0007 Furo 198330 512331 57 Póvoa de Lanhoso 

57F0008 Furo 192969 512843 57 Póvoa de Lanhoso 

57F0009 Furo 195723 512270 57 Póvoa de Lanhoso 

57F0011 Furo 193980 511886 57 Póvoa de Lanhoso 

57F0012 Furo 194037 511444 57 Póvoa de Lanhoso 

57F0013 Furo 194372 511083 57 Póvoa de Lanhoso 

57F0014 Furo 194041 510911 57 Póvoa de Lanhoso 

57F0021 Furo 189645 510036 57 Póvoa de Lanhoso 

57F0022 Furo 195099 510885 57 Póvoa de Lanhoso 

57F0026 Furo 192690 510158 57 Póvoa de Lanhoso 

57F0028 Furo 196910 510911 57 Póvoa de Lanhoso 

57F0029 Furo 196826 511688 57 Póvoa de Lanhoso 

57F0030 Furo 194547 518247 57 Vieira do Minho 

57F0031 Furo 196801 518405 57 Vieira do Minho 

57F0032 Furo 194693 515334 57 Vieira do Minho 

57F0034 Furo 192100 512670 57 Póvoa de Lanhoso 

57N0005 Nascente 193709 517465 57 Póvoa de Lanhoso 

57N0006 Nascente 193279 517689 57 Póvoa de Lanhoso 

57N0007 Nascente 193222 516883 57 Póvoa de Lanhoso 

57N0008 Nascente 194593 516309 57 Póvoa de Lanhoso 

57N0009 Nascente 193687 515646 57 Póvoa de Lanhoso 

57N0010 Nascente 192587 515246 57 Póvoa de Lanhoso 

57N0011 Nascente 192568 515992 57 Póvoa de Lanhoso 

57N0012 Nascente 191731 517008 57 Póvoa de Lanhoso 

57N0013 Nascente 191449 516616 57 Póvoa de Lanhoso 

57N0014 Nascente 191095 515783 57 Póvoa de Lanhoso 

57N0015 Nascente 190870 515535 57 Póvoa de Lanhoso 

57N0016 Nascente 190669 515178 57 Póvoa de Lanhoso 

57N0017 Nascente 190654 515052 57 Póvoa de Lanhoso 

57N0018 Nascente 190376 515474 57 Póvoa de Lanhoso 

57N0019 Nascente 190033 514165 57 Póvoa de Lanhoso 

57N0020 Nascente 191163 514683 57 Póvoa de Lanhoso 

57N0021 Nascente 191076 514782 57 Póvoa de Lanhoso 

57N0022 Nascente 190924 514420 57 Póvoa de Lanhoso 

57N0023 Nascente 191026 514318 57 Póvoa de Lanhoso 

57N0024 Nascente 189820 514496 57 Póvoa de Lanhoso 

57N0038 Nascente 196975 513142 57 Póvoa de Lanhoso 
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RefDH 
Tipo de 

captação 
Coordenada 

M (m) 
Coordenada 

P (m) 

Folha 
Militar 

(1:25000) 
Concelho 

57N0039 Nascente 196647 513709 57 Póvoa de Lanhoso 

57N0040 Nascente 197698 513111 57 Póvoa de Lanhoso 

57N0041 Nascente 198272 512232 57 Póvoa de Lanhoso 

57N0042 Nascente 197656 512015 57 Póvoa de Lanhoso 

57N0043 Nascente 197268 512007 57 Póvoa de Lanhoso 

57N0044 Nascente 196845 512122 57 Póvoa de Lanhoso 

57N0045 Nascente 193584 513728 57 Póvoa de Lanhoso 

57N0046 Nascente 193295 513792 57 Póvoa de Lanhoso 

57N0047 Nascente 194029 514222 57 Póvoa de Lanhoso 

57N0048 Nascente 195677 512327 57 Póvoa de Lanhoso 

57N0049 Nascente 195719 512932 57 Póvoa de Lanhoso 

57N0050 Nascente 195962 512441 57 Póvoa de Lanhoso 

57N0051 Nascente 195696 512152 57 Póvoa de Lanhoso 

57N0052 Nascente 195639 511722 57 Póvoa de Lanhoso 

57N0053 Nascente 195293 511992 57 Póvoa de Lanhoso 

57N0056 Nascente 192671 512586 57 Póvoa de Lanhoso 

57N0057 Nascente 194863 512624 57 Póvoa de Lanhoso 

57N0058 Nascente 194836 512890 57 Póvoa de Lanhoso 

57N0059 Nascente 194965 513081 57 Póvoa de Lanhoso 

57N0060 Nascente 194139 512681 57 Póvoa de Lanhoso 

57N0090 Nascente 189938 516392 57 Póvoa de Lanhoso 

57N0091 Nascente 189820 517008 57 Póvoa de Lanhoso 

57N0095 Nascente 193508 512479 57 Póvoa de Lanhoso 

57N0096 Nascente 191365 511410 57 Póvoa de Lanhoso 

57N0097 Nascente 191243 510672 57 Póvoa de Lanhoso 

57N0098 Nascente 191814 511296 57 Póvoa de Lanhoso 

57N0099 Nascente 191346 511890 57 Póvoa de Lanhoso 

57N0100 Nascente 191335 512460 57 Póvoa de Lanhoso 

57N0101 Nascente 190703 512274 57 Póvoa de Lanhoso 

57N0102 Nascente 190204 512575 57 Póvoa de Lanhoso 

57N0103 Nascente 190406 511003 57 Póvoa de Lanhoso 

57N0105 Nascente 196000 510310 57 Póvoa de Lanhoso 

57N0106 Nascente 195019 510223 57 Póvoa de Lanhoso 

57N0109 Nascente 191468 510923 57 Póvoa de Lanhoso 

57N0110 Nascente 192347 510870 57 Póvoa de Lanhoso 

57N0111 Nascente 192058 510421 57 Póvoa de Lanhoso 

57N0112 Nascente 192324 512902 57 Póvoa de Lanhoso 

57N0119 Nascente 195388 510527 57 Póvoa de Lanhoso 

57N0120 Nascente 196560 510108 57 Póvoa de Lanhoso 

57N0121 Nascente 196815 510683 57 Póvoa de Lanhoso 

57N0122 Nascente 194348 518520 57 Vieira do Minho 

57N0123 Nascente 192728 518348 57 Vieira do Minho 
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RefDH 
Tipo de 

captação 
Coordenada 

M (m) 
Coordenada 

P (m) 

Folha 
Militar 

(1:25000) 
Concelho 

57N0124 Nascente 194352 518078 57 Vieira do Minho 

57N0125 Nascente 194173 517890 57 Vieira do Minho 

57N0126 Nascente 193904 518042 57 Vieira do Minho 

57N0127 Nascente 195134 517487 57 Vieira do Minho 

57N0128 Nascente 195349 516649 57 Vieira do Minho 

57N0129 Nascente 196043 517526 57 Vieira do Minho 

57N0130 Nascente 195845 517702 57 Vieira do Minho 

57N0131 Nascente 196751 518259 57 Vieira do Minho 

57N0132 Nascente 197024 519306 57 Vieira do Minho 

57N0135 Nascente 195147 518172 57 Vieira do Minho 

57N0136 Nascente 195355 518523 57 Vieira do Minho 

57N0137 Nascente 196004 518917 57 Vieira do Minho 

57N0138 Nascente 196263 518788 57 Vieira do Minho 

57N0139 Nascente 195954 518736 57 Vieira do Minho 

57N0140 Nascente 196776 516052 57 Vieira do Minho 

57N0141 Nascente 197082 515415 57 Vieira do Minho 

57N0142 Nascente 197018 515157 57 Vieira do Minho 

57N0143 Nascente 197545 515033 57 Vieira do Minho 

57N0144 Nascente 196914 514804 57 Vieira do Minho 

57N0145 Nascente 196225 515589 57 Vieira do Minho 

57N0146 Nascente 196947 514972 57 Vieira do Minho 

57N0147 Nascente 194767 515100 57 Vieira do Minho 

57N0148 Nascente 195069 515146 57 Vieira do Minho 

57N0149 Nascente 195089 514951 57 Vieira do Minho 

57N0150 Nascente 195339 515065 57 Vieira do Minho 

57N0151 Nascente 195517 515078 57 Vieira do Minho 

57N0152 Nascente 198426 511409 57 Vieira do Minho 

57N0153 Nascente 198789 511202 57 Vieira do Minho 

57N0154 Nascente 198878 510682 57 Vieira do Minho 

57N0155 Nascente 198316 510610 57 Vieira do Minho 

57N0157 Nascente 192975 519468 57 Vieira do Minho 

57N0158 Nascente 192543 519887 57 Vieira do Minho 

57N0159 Nascente 191513 519890 57 Vieira do Minho 

57N0160 Nascente 191153 519647 57 Vieira do Minho 

57N0164 Nascente 192130 518559 57 Vieira do Minho 

57N0165 Nascente 198305 515765 57 Vieira do Minho 

57N0168 Nascente 196043 516925 57 Vieira do Minho 

57N0169 Nascente 198126 516859 57 Vieira do Minho 

57N0170 Nascente 198355 516429 57 Vieira do Minho 

57N0171 Nascente 198197 516570 57 Vieira do Minho 

57N0173 Nascente 197713 518487 57 Vieira do Minho 

57N0184 Nascente 196162 519689 57 Vieira do Minho 
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RefDH 
Tipo de 

captação 
Coordenada 

M (m) 
Coordenada 

P (m) 

Folha 
Militar 

(1:25000) 
Concelho 

57N0185 Nascente 196886 519978 57 Vieira do Minho 

57N0186 Nascente 194689 519971 57 Vieira do Minho 

57N0187 Nascente 194962 519000 57 Vieira do Minho 

57N0188 Nascente 194991 519173 57 Vieira do Minho 

57N0189 Nascente 195125 519669 57 Vieira do Minho 

57N0190 Nascente 195196 519426 57 Vieira do Minho 

57N0193 Nascente 198809 515044 57 Vieira do Minho 

57N0194 Nascente 199322 513862 57 Vieira do Minho 

57N0195 Nascente 199109 513432 57 Vieira do Minho 

57N0198 Nascente 194568 510517 57 Guimarães 

57N0199 Nascente 194221 510633 57 Guimarães 

57P0002 Poço 192731 515478 57 Póvoa de Lanhoso 

57P0003 Poço 189626 514043 57 Póvoa de Lanhoso 

57P0009 Poço 194917 517948 57 Vieira do Minho 

71F0006 Furo 189917 506117 71 Póvoa de Lanhoso 

71F0007 Furo 190881 507909 71 Póvoa de Lanhoso 

71F0008 Furo 189980 509367 71 Póvoa de Lanhoso 

71F0009 Furo 195899 509364 71 Póvoa de Lanhoso 

71F0010 Furo 195330 509483 71 Póvoa de Lanhoso 

71F0011 Furo 191325 509598 71 Póvoa de Lanhoso 

71F0012 Furo 191602 509210 71 Póvoa de Lanhoso 

71F0024 Furo 192842 509240 71 Guimarães 

71F0025 Furo 192913 509137 71 Guimarães 

71F0027 Furo 197234 506174 71 Fafe 

71F0034 Furo 195383 506664 71 Fafe 

71F0035 Furo 192881 508180 71 Fafe 

71N0014 Nascente 191643 506427 71 Guimarães 

71N0015 Nascente 191424 506249 71 Guimarães 

71N0016 Nascente 191278 506894 71 Póvoa de Lanhoso 

71N0017 Nascente 191192 507705 71 Póvoa de Lanhoso 

71N0018 Nascente 191479 507599 71 Póvoa de Lanhoso 

71N0019 Nascente 191385 507872 71 Póvoa de Lanhoso 

71N0020 Nascente 191035 507779 71 Póvoa de Lanhoso 

71N0021 Nascente 190691 507826 71 Póvoa de Lanhoso 

71N0022 Nascente 190160 507472 71 Póvoa de Lanhoso 

71N0023 Nascente 190254 507158 71 Póvoa de Lanhoso 

71N0024 Nascente 190220 506537 71 Póvoa de Lanhoso 

71N0025 Nascente 189837 509411 71 Póvoa de Lanhoso 

71N0026 Nascente 189873 509220 71 Póvoa de Lanhoso 

71N0032 Nascente 195865 509495 71 Póvoa de Lanhoso 

71N0033 Nascente 196536 509154 71 Póvoa de Lanhoso 

71N0034 Nascente 197862 509806 71 Póvoa de Lanhoso 
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RefDH 
Tipo de 

captação 
Coordenada 

M (m) 
Coordenada 

P (m) 

Folha 
Militar 

(1:25000) 
Concelho 

71N0035 Nascente 191545 509771 71 Póvoa de Lanhoso 

71N0036 Nascente 191048 509351 71 Póvoa de Lanhoso 

71N0037 Nascente 199440 509281 71 Vieira do Minho 

71N0038 Nascente 199493 509199 71 Vieira do Minho 

71N0088 Nascente 191245 505324 71 Guimarães 

71N0104 Nascente 192341 508967 71 Guimarães 

71N0105 Nascente 192248 509112 71 Guimarães 

71N0106 Nascente 192831 509358 71 Guimarães 

71N0107 Nascente 192791 508990 71 Guimarães 

71N0108 Nascente 192420 508358 71 Guimarães 

71N0109 Nascente 194420 509546 71 Guimarães 

71N0110 Nascente 193943 509815 71 Guimarães 

71N0111 Nascente 193919 509028 71 Guimarães 

71N0112 Nascente 193517 509081 71 Guimarães 

71N0113 Nascente 192597 509824 71 Póvoa de Lanhoso 

71N0120 Nascente 195204 505516 71 Fafe 

71N0122 Nascente 195964 506763 71 Fafe 

71N0123 Nascente 195780 508262 71 Fafe 

71N0161 Nascente 193233 506682 71 Fafe 

71N0162 Nascente 193041 506977 71 Fafe 

71N0163 Nascente 192809 507375 71 Fafe 

71N0164 Nascente 194078 506597 71 Fafe 

71N0165 Nascente 195299 506928 71 Fafe 

71N0166 Nascente 194395 506714 71 Fafe 

71N0172 Nascente 193644 508188 71 Fafe 

71N0173 Nascente 194100 508219 71 Fafe 

71N0174 Nascente 198088 508699 71 Fafe 

71N0175 Nascente 197052 507315 71 Fafe 

71N0177 Nascente 197036 506696 71 Fafe 

71N0178 Nascente 197179 506316 71 Fafe 

71P0003 Poço 190354 508797 71 Póvoa de Lanhoso 

Sistema de coordenadas: Lisboa Hayford Gauss IGeoE 
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Raquel Brito - PROCESL

De: Diogo Alexandre Costa Simões <dasimoes@psp.pt>

Enviado: quinta-feira, 20 de Abril de 2017 12:11

Para: Raquel Brito - PROCESL

Cc: Pedro Nuno Resende Melo Coelho De Moura; DN DAE - Divisão de Explosivos

Assunto: RE: Estudo de Impacte Ambiental do Projeto da Rede Nacional de Transporte 

"Linha Caniçada - Fafe 2, a 150 kV (LCD.FAF 2) (T2017-167-00)

Anexos: MOURA SILVA E FILHOS LDA.kmz; Zona Segurança Moura Silva e Filhos.pdf

Ex.ma Sr.ª  
Raquel Brito 
 
 
Relativamente ao assunto em epígrafe e de harmonia com o solicitado, informa-se V. Ex.ª que existe uma empresa 
com estabelecimentos de fabrico e de armazenagem de produtos explosivos legalizados na área em causa. 
 
Trata-se da empresa MOURA SILVA & FILHOS, S.A., coordenadas geográficas “Google Earth”: 
41°34'20.29"N    8°13'40.39"W, a qual se encontra assinalada no ficheiro com a extensão KMZ (Google Earth) em 
anexo e a qual possui os seguintes licenciamentos naquela área: 
 

1. Fábrica de explosivos com o Alvará n.º 819, de 1998-04-08; 
2. Paiol permanente com o Alvará n.º 744, de 1981-02-27; 
3. Oficina de fabrico de rastilho com o Alvará n.º 751, de 1984-04-10; 
4. Oficina de fabrico de pólvora com o Alvará n.º 719, de 1974-08-28; 
5. Oficina pirotécnica com o Alvará n.º 417, de 1952-03-21. 

 
Da conjugação das Zonas de Segurança afetas a estes licenciamentos resulta a área assinalada a vermelho na planta 
em anexo com essa mesma referência. 
 
De referir ainda que os licenciamentos em causa derivam da aplicação do Regulamento sobre o Licenciamento dos 
Estabelecimentos de Fabrico e de Armazenagem de Produtos Explosivos (RLEFAPE), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 
376/84, de 30 de novembro, conjugado com as disposições de segurança vertidas no Regulamento de Segurança 
dos Estabelecimentos de Fabrico e de Armazenagem de Produtos Explosivos (RSEFAPE), aprovado pelo Decreto-Lei 
n.º 139/2002, de 17 de maio, onde se destaca o n.º 4 do artigo 12.º do RSEFAPE, nomeadamente, na zona de 
segurança não podem existir ou construir-se quaisquer edificações, vias de comunicação ou instalações de 
transporte de energia ou comunicações, além das indispensáveis ao serviço do estabelecimento. 
 
Com os melhores cumprimentos, 
         

           

          Diogo Alexandre Costa Simões 
       Comissário 
       ________________________ 
       Chefe da Divisão de Explosivos 
       DAE/DN/PSP 
       Rua Artilharia 1, n.º 21 
       1269-003 Lisboa 
       T. 213 703 913 
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De: Raquel Brito - PROCESL [mailto:rqbrito@procesl.pt]  
Enviada: quarta-feira, 12 de Abril de 2017 15:32 
Para: DN DAE 
Cc: Ana Margarida Magina - PROCESL 
Assunto: Estudo de Impacte Ambiental do Projeto da Rede Nacional de Transporte "Linha Caniçada - Fafe 2, a 150 
kV (LCD.FAF 2) (T2017-167-00) 
 
Exmo. Senhor Presidente, 
 
A PROCESL encontra-se a elaborar para a REN – Rede Eléctrica Nacional S.A., o Estudo de Impacte Ambiental (EIA) 
do Projeto da Rede Nacional de Transporte de Electricidade "Linha Caniçada - Fafe 2, a 150 kV ". O EIA é precedido 
de um Estudo de Grandes Condicionantes Ambientais (EGCA), fase em que se encontra o presente projeto, do qual 
resultará um conjunto de corredores alternativos para a passagem da linha elétrica e que serão objeto de estudo no 
EIA, em fase de Projeto de Execução. 
 
O estabelecimento da Linha Caniçada – Fafe 2, a 150 kV, entre o Posto de Corte da Caniçada e a Abertura da Linha 
Parque Eólico Terras Altas de Fafe – Riba d’Ave para a Subestação de Fafe, enquadra-se na estratégia de 
desenvolvimento e investimento preconizados no Plano de Desenvolvimento e Investimento da Rede de Transporte 
de Eletricidade (PDIRT) e tem como data prevista para entrada em serviço 2019. 
 
Este projeto faz parte da segunda etapa estabelecida para a alimentação da Subestação de Fafe e que contempla o 
prolongamento dos dois ramais (ambos em linha dupla) já construídos para desvio para Fafe das antigas linhas 
Terras Altas de Fafe - Riba d’Ave e Caniçada - Riba d’Ave 2, estendendo um deles até ao posto de corte da Caniçada 
e o outro até à subestação de Pedralva. 
 
No âmbito do EGCA foi definida uma área de estudo, em que serão avaliados em fase de EIA, os impactes sobre o 
ambiente biofísico e/ou socioeconómico resultantes da implementação do Projeto, sobretudo nas fases de 
construção e exploração. 
 
Assim, e para uma maior eficácia desta análise, solicita-se a V. Ex.ª a disponibilização de informação relativa a 
eventuais condicionantes existentes na área em estudo, preferencialmente em suporte digital editável, 
nomeadamente: 
 

 Localização de instalações, equipamentos ou outras infraestruturas militares que possam vir a ser afetadas 
pelo projeto; 

 Localização de estabelecimentos e infraestruturas com produtos explosivos e substâncias perigosas 
(particularmente combustíveis líquidos ou gasosos) e respetivas zonas de segurança estabelecidas; 

 Identificação de áreas de servidão associadas (incluindo a referência aos diplomas legais que as 
estabelecem). 

 Outras condicionantes ao desenvolvimento do projeto. 
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Para facilitar a Vossa análise, anexamos Figura com o Enquadramento da Área de Estudo, bem como o limite da 
área de estudo em formato dwg, shapefile (sistema de coordenadas ETRS89) e .kmz. Este pedido foi enviado via 
correio registado através do Oficio de referencia n.º CE-2894-2017, de 7 de abril de 2017. 
 
No caso de haver lugar ao pagamento da informação requerida, solicita-se a comunicação prévia dos custos 
associados. Para tal, pedimos que entrem em contacto connosco através do telefone 210 067 200, fax 210 067 299 
ou do endereço eletrónico amagina@procesl.pt (Eng.ª Ana Margarida Magina).  
 
Face ao prazo de execução do estudo, agradecemos que a informação acima indicada nos seja facultada com a 
maior brevidade possível, de preferência até ao dia 21 de abril de 2017. 
 
Agradecendo uma vez mais a atenção dispensada, apresentamos os nossos melhores cumprimentos e colocamo-nos 
à V. inteira disposição para qualquer esclarecimento que se considere necessário.  
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Raquel Brito - PROCESL

De: António Barahona <antonio.barahona@turismodeportugal.pt>

Enviado: sexta-feira, 5 de maio de 2017 16:07

Para: Ana Margarida Magina - PROCESL; Raquel Brito - PROCESL

Cc: Fernanda Praça; Fernanda Viseu

Assunto: Estudo de Impacte Ambiental do projeto da Rede Nacional de Transporte "Linha 

Caniçada-Fafe 2, a 150kV(LCD.FAF 2)

Sinal. de seguimento: Dar seguimento

Estado do sinalizador: Sinalizado

Ao cuidado da Eng.ª Ana Margarida Magina e da Eng.ª Raquel Brito 
 
 
Assunto: EIA do projeto da Rede Nacional de Transporte “Linha Caniçada-Fafe 2, a 150 kV (LCD.FAF 2) 
 
N/ Ref. ª SAI/2017/6109 
 

Reportando-nos ao assunto mencionado em epígrafe, e no seguimento do pedido formulado por V. Exa, cumpre 
referir o seguinte: 

1. Na área em estudo foram identificadas ocorrências, de acordo com a localização que se encontra 
identificada nas figuras anexas: 
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a) Empreendimentos turísticos classificados: 

- O Hotel Rural ”Aquafalls Hotel Rural & SPA” no Lugar de S. Miguel, na freguesia da Caniçada, no 
concelho de Vieira do Minho, de 5*, com 48 camas distribuídas por 24 unidades de alojamento; 

- A Pousada de S. Bento na Caniçada, freguesia de Soengas, no concelho de Vieira do Minho, com 76 
camas distribuídas por 38 unidades de alojamento; 

Alerta-se que as imagens não incluem as tipologias de empreendimentos turísticos cuja competência de 
classificação é da Câmara Municipal (1). 

b) Empreendimentos turísticos com parecer favorável do Turismo de Portugal:  

- Hotel no lugar de S. Miguel, na freguesia da Caniçada, no concelho de Vieira do Minho, de 4*, com 63 
camas distribuídas por 38 unidades de alojamento; 

- Hotel “Herdade do Gerês” na localidade da Bouça, na freguesia da Serzedelo, no concelho de Póvoa de 
Lanhoso, de 4*, com 100 camas distribuídas por 50 unidades de alojamento; 

- Aldeamento Turístico “Diverlanhoso” na localidade de Porto de Bois, na freguesia da Oliveira, no 
concelho de Póvoa de Lanhoso, de 3*, com 46 camas distribuídas por 10 unidades de alojamento; 

c) Loteamentos de empreendimentos turísticos com parecer favorável do Turismo de Portugal: não foi 
detetado nenhum empreendimento; 

d) Planos de Pormenor com parecer favorável do Turismo de Portugal: não foi detetado nenhum plano; 

e) Planos de Urbanização com parecer favorável do Turismo de Portugal: 
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- PU de Urbanização das Cerdeirinhas, na localidade das Cerdeirinhas, no concelho de Vieira do Minho, 
com uso habitacional; 

f) Outro tipo de empreendimentos: não foi detetado nenhum empreendimento; 

(1) Empreendimentos de turismo no espaço rural, nas modalidades de casa de campo e agroturismo; empreendimentos de turismo de 

habitação; e parques de campismo e de caravanismo. 

1.1.1. As imagens remetidas em anexo identificam, ainda, ocorrências numa faixa de 2.000 metros a partir da área 
de estudo:               

a) Empreendimentos turísticos classificados: 

- Numa envolvente de cerca de 70 m, o Hotel Rural ”Vila Joaquina” no lugar de Aldeia, na freguesia de 
Nossa Senhora do Amparo, no concelho de Póvoa de Lanhoso, de 3*, com 30 camas distribuídas por 15 
unidades de alojamento; 

- Numa envolvente de cerca de 850 m, o Hotel Rural ”Maria da Fonte” na freguesia de Calvos, no 
concelho de Póvoa de Lanhoso, de 3*, com 61 camas distribuídas por 31 unidades de alojamento; 

- Numa envolvente de cerca de 1.350 m, o Hotel ”Nascente do Ave 2”, no lugar de Sainhas, na freguesia 
de Guilhofrei, no concelho de Vieira do Minho, de 3*, com 26 camas distribuídas por 13 unidades de 
alojamento; 

- Numa envolvente de cerca de 1.400 m, o Hotel ”Nascente do Ave 1”, no lugar de Sainhas, na freguesia 
de Rossas, no concelho de Vieira do Minho, de 2*, com 22 camas distribuídas por 12 unidades de 
alojamento; 

- Numa envolvente de cerca de 1.500 m, o Hotel ”Arijal”, na Rua Padre José Alves Vieira, na freguesia e 
concelho de Vieira do Minho, de 2*, com 28 camas distribuídas por 14 unidades de alojamento; 

- Numa envolvente de cerca de 1.750 m, o Hotel ”Póvoa de Lanhoso” na freguesia de Nossa Senhora do 
Amparo, no concelho de Póvoa de Lanhoso, de 3*, com 78 camas distribuídas por 39 unidades de 
alojamento; 

Alerta-se que as imagens não incluem as tipologias de empreendimentos turísticos cuja competência de 
classificação é da Câmara Municipal (1). 

b) Empreendimentos turísticos com parecer favorável do Turismo de Portugal:  

- Numa envolvente de cerca de 800 m, um Hotel Rural no lugar de Sanguinhedo, na freguesia e concelho 
de Vieira do Minho, de 3*, com 30 camas distribuídas por 15 unidades de alojamento; 

c) Loteamentos de empreendimentos turísticos com parecer favorável do Turismo de Portugal: não foi 
detetado nenhum empreendimento; 

d) Planos de Pormenor com parecer favorável do Turismo de Portugal: não foi detetado nenhum plano; 

e) Planos de Urbanização com parecer favorável do Turismo de Portugal: não foi detetado nenhum plano; 

f) Outro tipo de empreendimentos: não foi detetado nenhum empreendimento; 

2. Informa-se que não é possível disponibilizar informação georreferenciada em formato shapefile. 
 

3. Mais se informa que não existe nestes serviços qualquer outra informação de índole turística relevante para 
o processo supra mencionado. 

 
Com os melhores cumprimentos, 
 
António Barahona 
Departamento do Ordenamento do Território 
Direcção da Qualificação da Oferta 
 Turismo de Portugal, I. P.  
antonio.barahona@turismodeportugal.pt  |  Tel. + 351 21 114 02 21 |  Fax. +351 21 114 08 31 
www.turismodeportugal.pt / www.visitportugal.com / www.descubraportugal.pt    
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Raquel Brito - PROCESL

De: Nuno Ferreira <nuno.ferreira@portoenorte.pt>

Enviado: terça-feira, 2 de Maio de 2017 17:40

Para: Raquel Brito - PROCESL

Cc: Ana Margarida Magina - PROCESL

Assunto: RE: Estudo de Impacte Ambiental do Projeto da Rede Nacional de Transporte 

"Linha Caniçada - Fafe 2, a 150 kV (LCD.FAF 2) (T2017-167-00)

Anexos: Emp_Turisticos_Fafe_PLanhos_VieiraMinho_Guimaraes.xlsx

Sinal. de seguimento: Dar seguimento

Estado do sinalizador: Sinalizado

Boa tarde Sra. Engª Raquel Brito 
 
No seguimento dos emails infra, anexo a listagem dos empreendimentos turísticos existentes nos municípios 
abrangidos pelo estudo. 
 
Relativamente ao Inventário de recursos turísticos, os mesmo são extensos e a sua definição, por vezes, carece de 
uma proximidade maior para a atribuição de interesse turístico, pelo que será difícil neste momento estar a 
classificá-los. Contudo, os monumentos, espaços arqueológicos, outros locais de interesse existentes já se 
encontram salvaguardados legislação específica. 
 
Nos territórios abrangidos, não é do nosso conhecimento a existência de outras condicionantes ao desenvolvimento 
do projeto. 
 
Com os melhores cumprimentos, 
Nuno Ferreira 
GEP/GAE - Departamento Operacional 
------------------------------------------------------------------- 

 
Turismo do Porto e Norte de Portugal, E.R. 
Castelo Santiago da Barra   4900-360 VIANA DO CASTELO 
Telef. +351 258 820 270   Fax: +351 258 829 798   www.portoenorte.pt  

   
 
Não esqueça as suas responsabilidades ambientais, antes de imprimir este e-mail certifique-se de que é mesmo necessário 
 

 
 
 
 

De: Raquel Brito - PROCESL [mailto:rqbrito@procesl.pt]  
Enviada: 2 de maio de 2017 14:58 
Para: Nuno Ferreira <nuno.ferreira@portoenorte.pt> 
Cc: Ana Margarida Magina - PROCESL <amagina@procesl.pt> 
Assunto: RE: Estudo de Impacte Ambiental do Projeto da Rede Nacional de Transporte "Linha Caniçada - Fafe 2, a 
150 kV (LCD.FAF 2) (T2017-167-00) 
 
Caro Nuno Ferreiro, 
  
peço desculpa mas tinha entendido que nos ia enviar a informação em formato PDF. Sendo assim enviamos-lhe a 
Área de Estudo do referido Projeto em formato PDF. 
  



2

Muito obrigada. 
Atentamente. 
Raquel Brito 
  

 
  

De: Nuno Ferreira [mailto:nuno.ferreira@portoenorte.pt]  
Enviada: terça-feira, 2 de Maio de 2017 14:53 
Para: Raquel Brito - PROCESL 
Cc: Ana Margarida Magina - PROCESL 
Assunto: RE: Estudo de Impacte Ambiental do Projeto da Rede Nacional de Transporte "Linha Caniçada - Fafe 2, a 
150 kV (LCD.FAF 2) (T2017-167-00) 
  
Boa tarde Sra. Engª Raquel Brito 
 
Nós queríamos avaliar a documentação para emissão de parecer. 
Como não conseguimos abrir os ficheiros remetidos no primeiro email, enviei-lhe o email da semana passada no 
sentido de solicitar esses mesmos ficheiros em formato PDF.  
Caso contrário não conseguiremos avaliar. 
 
Obrigado. 
Com os melhores cumprimentos, 
Nuno Ferreira 
GEP/GAE - Departamento Operacional 
------------------------------------------------------------------- 

 
Turismo do Porto e Norte de Portugal, E.R. 
Castelo Santiago da Barra   4900-360 VIANA DO CASTELO 
Telef. +351 258 820 270   Fax: +351 258 829 798   www.portoenorte.pt  

   
Não esqueça as suas responsabilidades ambientais, antes de imprimir este e-mail certifique-se de que é mesmo necessário 
  
  

De: Raquel Brito - PROCESL [mailto:rqbrito@procesl.pt]  
Enviada: 2 de maio de 2017 14:49 
Para: Nuno Ferreira <nuno.ferreira@portoenorte.pt> 
Cc: Ana Margarida Magina - PROCESL <amagina@procesl.pt> 
Assunto: RE: Estudo de Impacte Ambiental do Projeto da Rede Nacional de Transporte "Linha Caniçada - Fafe 2, a 
150 kV (LCD.FAF 2) (T2017-167-00) 
  
Caro Nuno Ferreira, 
  
ficamos a aguardar a documentação. 
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Muito obrigada pela atenção dispensada. 
Atentamente. 
Raquel Brito 
  

 
  

De: Nuno Ferreira [mailto:nuno.ferreira@portoenorte.pt]  
Enviada: sexta-feira, 28 de Abril de 2017 14:50 
Para: Raquel Brito - PROCESL 
Assunto: FW: Estudo de Impacte Ambiental do Projeto da Rede Nacional de Transporte "Linha Caniçada - Fafe 2, a 
150 kV (LCD.FAF 2) (T2017-167-00) 
  
Boa tarde Sra. Engª Raquel Brito 
Será possível remeter toda a documentação em formato PDF. 
O nosso compromisso será remeter parecer até dia 2 de maio. 
Obrigado. 
Com os melhores cumprimentos, 
Nuno Ferreira 
GEP/GAE - Departamento Operacional 
------------------------------------------------------------------- 

 
Turismo do Porto e Norte de Portugal, E.R. 
Castelo Santiago da Barra   4900-360 VIANA DO CASTELO 
Telef. +351 258 820 270   Fax: +351 258 829 798   www.portoenorte.pt  

   
 
Não esqueça as suas responsabilidades ambientais, antes de imprimir este e-mail certifique-se de que é mesmo necessário 
  
  
  

De: Raquel Brito - PROCESL [mailto:rqbrito@procesl.pt]  
Enviada: 12 de abril de 2017 15:32 
Para: Turismo <turismo@portoenorte.pt> 
Cc: Ana Margarida Magina - PROCESL <amagina@procesl.pt> 
Assunto: Estudo de Impacte Ambiental do Projeto da Rede Nacional de Transporte "Linha Caniçada - Fafe 2, a 150 
kV (LCD.FAF 2) (T2017-167-00) 
  
Exmo. Senhor Presidente, 
  
A PROCESL encontra-se a elaborar para a REN – Rede Eléctrica Nacional S.A., o Estudo de Impacte Ambiental (EIA) 
do Projeto da Rede Nacional de Transporte de Electricidade "Linha Caniçada - Fafe 2, a 150 kV ". O EIA é precedido 
de um Estudo de Grandes Condicionantes Ambientais (EGCA), fase em que se encontra o presente projeto, do qual 
resultará um conjunto de corredores alternativos para a passagem da linha elétrica e que serão objeto de estudo no 
EIA, em fase de Projeto de Execução. 
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O estabelecimento da Linha Caniçada – Fafe 2, a 150 kV, entre o Posto de Corte da Caniçada e a Abertura da Linha 
Parque Eólico Terras Altas de Fafe – Riba d’Ave para a Subestação de Fafe, enquadra-se na estratégia de 
desenvolvimento e investimento preconizados no Plano de Desenvolvimento e Investimento da Rede de Transporte 
de Eletricidade (PDIRT) e tem como data prevista para entrada em serviço 2019. 
  
Este projeto faz parte da segunda etapa estabelecida para a alimentação da Subestação de Fafe e que contempla o 
prolongamento dos dois ramais (ambos em linha dupla) já construídos para desvio para Fafe das antigas linhas 
Terras Altas de Fafe - Riba d’Ave e Caniçada - Riba d’Ave 2, estendendo um deles até ao posto de corte da Caniçada 
e o outro até à subestação de Pedralva. 
  
No âmbito do EGCA foi definida uma área de estudo, em que serão avaliados em fase de EIA, os impactes sobre o 
ambiente biofísico e/ou socioeconómico resultantes da implementação do Projeto, sobretudo nas fases de 
construção e exploração. 
  
Assim, e para uma maior eficácia desta análise, solicita-se a V. Ex.ª a disponibilização de informação relativa a 
eventuais condicionantes existentes na área em estudo, preferencialmente em suporte digital editável, 
nomeadamente: 
  

         Inventário de recursos turísticos; 

         Projetos e empreendimentos turísticos existentes e/ou previstos; 

         Outras condicionantes ao desenvolvimento do projeto existentes. 
  
Para facilitar a Vossa análise, anexamos Figura com o Enquadramento da Área de Estudo, bem como o limite da 
área de estudo em formato dwg, shapefile (sistema de coordenadas ETRS89) e .kmz. Este pedido foi enviado via 
correio registado através do Oficio de referencia n.º CE-2889-2017, de 7 de abril de 2017. 
  
No caso de haver lugar ao pagamento da informação requerida, solicita-se a comunicação prévia dos custos 
associados. Para tal, pedimos que entrem em contacto connosco através do telefone 210 067 200, fax 210 067 299 
ou do endereço eletrónico amagina@procesl.pt (Eng.ª Ana Margarida Magina).  
  
Face ao prazo de execução do estudo, agradecemos que a informação acima indicada nos seja facultada com a 
maior brevidade possível, de preferência até ao dia 21 de abril de 2017. 
  
Agradecendo uma vez mais a atenção dispensada, apresentamos os nossos melhores cumprimentos e colocamo-nos 
à V. inteira disposição para qualquer esclarecimento que se considere necessário.  
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ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL DA 

LINHA CANIÇADA-FAFE 2, A 150 kV 

 

ESTUDO DE GRANDES CONDICIONANTES AMBIENTAIS 

RELATÓRIO SÍNTESE 

 

1 INTRODUÇÃO 

1.1 Identificação do Projeto 

O presente documento refere-se ao Relatório do Estudo de Grandes Condicionantes 

Ambientais de suporte à avaliação de corredores do Projeto da Rede Nacional de 

Transporte de Eletricidade (RNT) “Linha Caniçada-Fafe 2, a 150 kV”, em fase de Projeto 

de Execução. 

1.2 Identificação do proponente e do projetista  

O Proponente, também responsável pela elaboração do Projeto da Linha Caniçada – 

Fafe 2, a 150 kV, é a REN – Rede Eléctrica Nacional, S.A. 

A entidade licenciadora do projeto é a Direção Geral de Energia e Geologia (DGEG). 

1.3 Enquadramento do Projeto no Regime Jurídico AIA 

O procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental (AIA) rege-se pelo disposto no 

Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de outubro, alterado pelo Decreto-Lei n.º 47/2014, 

de 24 de março e pelo Decreto-Lei n.º 179/2015, de 27 de agosto, o qual estabelece o 

regime jurídico da Avaliação de Impacte Ambiental.  

Ao abrigo da alínea b) do n.º 3 do artigo 1.º, estão sujeitos a procedimento de AIA os 

projetos tipificados no Anexo II do referido Decreto-Lei, no qual o projeto da Linha 

Caniçada-Fafe 2, a 150 kV se enquadra, mais precisamente na alínea b) do ponto 3 – 

Indústria de energia “(…) e transporte de energia elétrica por cabos aéreos (não 
incluídos no anexo I)”. 

Face ao exposto, e tendo em consideração que a tensão é ≥ 110 kV e comprimento 
≥10 km, o presente projeto tem de ser submetido a procedimento de AIA obrigatório. 
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Ao abrigo do artigo 8.º do Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de outubro, alterado pelo 

Decreto-Lei n.º 47/2014, de 24 de março, a Agência Portuguesa do Ambiente (APA) é a 

autoridade de AIA. 

A fase dos estudos ambientais a que se refere o presente documento corresponde ao 

Estudo de Grandes Condicionantes Ambientais (EGCA), fase que antecede a 

elaboração do Estudo de Impacte Ambiental (EIA), para projetos de Rede Nacional de 

Transporte.  

Para a elaboração dos estudos ambientais será tido em consideração o “Guia 

Metodológico para a Avaliação de Impacte Ambiental de Infraestruturas da Rede 

Nacional de Transporte – Linhas Aéreas” (REN, S.A./APA, 2008). 
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2 EQUIPA TÉCNICA 

A Equipa Técnica responsável pela elaboração do EGCA foi constituída com base em 

critérios de multidisciplinaridade e experiência, assegurando o conhecimento 

aprofundado das matérias em análise e um relevante know-how em projetos com 

características semelhantes, sendo formada por técnicos com competência 

confirmada. 

Apresenta-se no quadro seguinte o corpo técnico responsável pelo EGCA. 

Quadro 2.1 – Equipa técnica 

NOME FUNÇÃO / ESPECIALIDADE A ASSEGURAR 

Ana Margarida Magina Coordenação Geral 

Raquel Brito 

Apoio à coordenação 

Uso do Solo; 
Ordenamento do Território; 
Condicionantes ao Uso do Solo 

Clarisse Carneiro Apoio técnico geral 

Pedro Moreira Socioeconomia 

Catarina Azinheira 
Ecologia 

Fauna terrestre 

Bárbara Monteiro Fauna terrestre 

Sónia Malveiro Flora e Vegetação 

Susana Rosa Avifauna 

Catarina Henriques Paisagem 

João Albergaria Património Cultural e Arqueológico 

Lilia Silva Martins SIG e Cartografia 

Tiago Peralta Apoio ao SIG e Cartografia 
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3 JUSTIFICAÇÃO DO PROJETO 

O estabelecimento da Linha Caniçada – Fafe 2, a 150 kV, entre o Posto de Corte da 

Caniçada e a Abertura da Linha Parque Eólico Terras Altas de Fafe – Riba d’Ave para a 

Subestação de Fafe, enquadra-se na estratégia de desenvolvimento e investimento 

preconizados no Plano de Desenvolvimento e Investimento da Rede de Transporte de 

Eletricidade (PDIRT) e tem como data prevista para entrada em serviço 2019. 

A alimentação à subestação de Fafe é, no presente, realizada maioritariamente a 

partir do nível de tensão de 150 kV da subestação de Riba d’Ave. Todavia, com a 
progressiva desativação do eixo a 150 kV Caniçada - Riba d’Ave – Porto (o troço entre 

Riba d’Ave e a zona do Porto já se encontra fora de serviço), o nível de 150 kV de Riba 

d’Ave apresentará, de forma gradual, uma robustez e importância cada vez menores. 
Deste modo, no sentido de uma minimização de custos globais de investimento, a 

alimentação à subestação de Fafe foi planeada desenvolver-se em duas etapas 

distintas: uma primeira a partir de Riba d’Ave (já concretizada), e uma segunda 
suportada em ligações diretas às instalações de Caniçada e de Pedralva. Esta segunda 

etapa contempla o prolongamento dos dois ramais (ambos em linha dupla) já 

construídos para desvio para Fafe das antigas linhas Terras Altas de Fafe - Riba d’Ave e 
Caniçada-Riba d’Ave 2, estendendo um deles até ao posto de corte da Caniçada e o 
outro até à subestação de Pedralva. 

Coordenadamente, face ao avançado estado de desgaste observado na atual linha a 

150 kV Caniçada-Riba d’Ave 1 (datada de 1955, com origem na antiga linha Caniçada-

Ermesinde 2) e de reduzida capacidade (91/134 MVA, respetivamente verão/inverno), 

a ligação de Fafe ao posto de corte da Caniçada foi antecipada para 2019. Esta opção 

permite evitar o elevado custo de reabilitação integral da mencionada linha Caniçada-

Riba d’Ave 1, a qual será definitivamente desativada após a concretização da presente 
proposta de reforço de ligação de Fafe à Caniçada. 

Para mais tarde, no final do primeiro quinquénio do PDIRT (2022), prevê-se a 

conclusão do projeto de alimentação a Fafe, com o estabelecimento da ligação a 150 

kV Fafe-Pedralva, conseguida, conforme já referido, com o prolongamento até 

Pedralva de um dos atuais troços de linha que chegam a Fafe. 
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4 METODOLOGIA 

4.1 Descrição da metodologia de desenvolvimento do EGCA  

A metodologia seguida para o EGCA é a proposta no “Guia Metodológico para a 

Avaliação de Impacte Ambiental de Infraestruturas da Rede Nacional de Transporte – 

Linhas Aéreas” (REN, S.A./APA, 2008). 

O EGCA parte da definição inicial de uma Área de Estudo (AE), como base de análise, 

entre os locais identificados pela REN, S.A. a ligar pela futura Linha de Transporte, 

designadamente o Posto de Corte da Caniçada e a Abertura da Linha Parque Eólico 

Terras Altas de Fafe – Riba d’Ave para a Subestação de Fafe, conforme o 

subcapítulo 5.1 (Desenho 1 do Volume II – Peças Desenhadas). 

A AE é alvo de uma macrocaracterização, direcionada para a identificação dos 

principais constrangimentos e grandes condicionantes à implantação do projeto da 

futura linha de transporte. 

A metodologia a utilizar baseia-se numa abordagem por refinamentos sucessivos, 

partindo da área de estudo para a seleção de corredores alternativos e desta para a 

escolha de um corredor preferencial para a implantação da Linha de Transporte. 

O EGCA baseia-se sobretudo em consulta bibliográfica, cartográfica, levantamento de 

campo e outras fontes de informação, bem como na coleta de informação junto de 

entidades e serviços da administração pública e outras entidades relevantes (ver 

subcapítulo 6). Realça-se que à data do presente relatório, ainda não foram obtidas 

respostas de todas as entidades consultadas. 

O trabalho de caracterização inicial foi verificado, complementado e validado por um 

reconhecimento e levantamento de campo, realizado nos dias 21 e 22 de abril e 8 de 

maio de 2017. Este levantamento de campo teve como objetivo reconhecer as áreas 

representativas da totalidade da área de estudo e áreas potencialmente críticas 

identificadas na pesquisa documental. 

A caracterização da área de estudo e a identificação de grandes condicionantes é 

centrada nos seguintes fatores ambientais – Ecologia, Uso do Solo, Componente 

Social, Ordenamento do Território e Condicionantes ao Uso do Solo, Ambiente Sonoro, 

Paisagem e Património Cultural. 
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À escala de análise do EGCA, estes são os fatores mais diferenciadores e 

potencialmente condicionantes para a seleção de corredores alternativos de 400 m, 

conforme indicado no Guia Metodológico de AIA da REN, S.A.. 

Fatores como Recursos Hídricos e Geologia não são abordados individualmente nesta 

fase, dado que são componentes de cariz transversal a toda a área de estudo e, 

sobretudo, porque são alvo de avaliação indireta no âmbito de descritores como a 

Paisagem (onde o cruzamento de linhas de água e massas de água são pontos 

sensíveis do ponto de vista paisagístico), Ecologia (as galerias ripícolas são habitats de 

relevante valor ecológico, bem como a importância dos corpos de água ao nível da 

avifauna) e Condicionantes ao Uso do Solo (incluindo, quando ocorrentes, os principais 

recursos geológicos e áreas de exploração). 

Toda a informação recolhida tem representação em cartografia temática que permite 

uma melhor compreensão das principais características da AE e a subsequente 

identificação de quais as condicionantes relevantes (legais ou outras) à implantação da 

linha. 

Após a análise e caracterização dos fatores ambientais mais relevantes na AE, as 

condicionantes são divididas em três níveis de condicionamento: Impeditivo, 

Fortemente condicionante e Restritivo. A metodologia de definição destes três níveis 

encontra-se mais detalhada no subcapítulo 4.2. 

Com base nesta cartografia, foram selecionados no interior da AE trechos alternativos, 

que constituem faixas com um mínimo de 400 m de largura, que constituirão os 

corredores alternativos para o estabelecimento do traçado da linha de transporte, 

respeitando as condicionantes identificadas. 

Depois de definidos e caracterizados os trechos alternativos, procedeu-se à definição 

de corredores alternativos e ao respetivo estudo comparativo, através de uma análise 

multicritério, selecionando, de entre as alternativas, aquela menos desfavorável 

ambientalmente para o desenvolvimento do projeto. 

Para efeitos de apresentação no presente relatório, embora a definição dos 

corredores alternativos seja subsequente à caracterização da área de estudo, optou-se 

por representar desde logo graficamente em toda a cartografia temática produzida 

não só a área de estudo, mas também os corredores alternativos, facilitando a 

apreensão e compreensão dos fatores analisados. 
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4.2 Critérios para a identificação de grandes condicionantes 

A definição de critérios para a identificação de grandes condicionantes, a qual 

sustentará a caracterização da AE e a definição de corredores alternativos, e, 

finalmente, a proposta de corredor preferencial, tem em consideração o guia 

metodológico da REN, S.A. (REN/APA, 2008), adaptado à situação específica. Serão 

considerados os três níveis de condicionamento: 

 Impeditivo: fator que, por condicionamento legalmente estabelecido, impede 

a instalação de linhas; 

 Fortemente condicionante: fator cuja relevância ambiental, socioeconómica 

e/ou sociocultural pode originar impactes significativos, sendo aconselhável o 

estudo de alternativas; 

 Restritivo: fator cuja importância ambiental, socioeconómica e/ou 

sociocultural pode originar impactes moderadamente significativos, devendo a 

instalação de linhas ser considerada após uma análise cuidada e tendo em 

conta a possibilidade de minimização dos impactes identificados. 

 

Refere-se que, com exceção dos fatores impeditivos, o grau de condicionamento 

atribuído é estabelecido em função de cada situação concreta, ou seja, em função da 

importância ambiental e/ou social de que se considere para cada caso específico.  

No Quadro 4.1 são apresentados os fatores e respetivos critérios a considerar na 

identificação de grandes condicionantes, desenvolvida no capítulo 9. 

Quadro 4.1 – Identificação dos Fatores Impeditivos, Fortemente Condicionantes e 

Restritivos 

FATORES CRITÉRIOS 

IMPEDITIVOS 

Vértices geodésicos 

No âmbito das servidões administrativas legalmente estabelecidas. 

Centros radioelétricos, 

Ligações hertzianas 

Aeroportos,  

Aeródromos,  

Heliportos, 

Outras instalações de apoio à navegação 
aérea 
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FATORES CRITÉRIOS 

IMPEDITIVOS 

Locais destinados ao armazenamento e 
manipulação de produtos explosivos Dentro das distâncias estabelecidas no Regulamento de Segurança de 

Linhas Elétricas de Alta Tensão (RSLEAT), anexo ao Decreto 
Regulamentar n.º 1/92. 

Locais destinados ao armazenamento, 
transporte e manuseamento de combustíveis 
líquidos ou gasosos 

Edifícios escolares 

Campos desportivos 

O RSLEAT apenas permite a passagem de linhas sobre estas 
infraestruturas em casos excecionais. 

Instalações militares ou afetas à defesa 
nacional 

No âmbito das servidões administrativas legalmente estabelecidas. 

FORTEMENTE CONDICIONANTES 

Áreas classificadas, 

Áreas Protegidas,  

Áreas da Rede Natura 2000 (ZPE e SIC/ZEC), 

Sítios RAMSAR 

IBAs (Zonas Importantes para as Aves) 

No âmbito das Diretivas Comunitárias e transposição legal nacional. 

Áreas de presença de espécies florísticas 
e/ou habitats sensíveis (incluídas nos anexos 
II e IV do Diretiva Habitats) 

A presença da linha pode constituir um fator adicional de ameaça 
quer para espécies florísticas sensíveis, quer para as espécies 
suportadas por habitats sensíveis. 

Património classificado ou em vias de 
classificação e respetivas zonas de Proteção 

No âmbito das restrições legalmente definidas. 

Presença de elementos patrimoniais 
arquitetónicos ou arqueológicos 

Potencial destruição desses valores, mas de grau de condicionamento 
dependente da respetiva valoração e da possibilidade de medidas de 
minimização (sujeito a parecer da DGPC). 

Povoações e edifícios habitados / 
frequentados por pessoas (edifícios isolados, 
grupos de edifícios e núcleos urbanos) 

Áreas a evitar, devido à multiplicidade, sinergia e cumulatividade de 
impactes, e pelo potencial de contestação social. A dimensão da área 
urbana é um fator a considerar. Interessa ter especialmente em 
conta: habitações, equipamentos de saúde, culto, lazer, espaços 
públicos muito frequentados, áreas turísticas. 

Áreas afetas a futuros usos residenciais, 
urbanos ou turísticos 

Para além dos anteriores, acresce a potencial desvalorização da 
atratividade destas zonas como resultado da presença das linhas 
aéreas. 

Outras áreas sociais em meio não urbano ou 
não edificadas (espaços de festa, lazer, culto, 
etc.) 

Afetação de zonas frequentadas pela população e com grande 
valorização sociocultural. 

Áreas de construção interdita de proteção a 
ETAR 

No âmbito das servidões administrativas legalmente estabelecidas 

Pontos de tomada de água para combate a 
incêndios por meios aéreos 

Áreas a evitar pela sua importância no combate a incêndios, por 
meios aéreos (incluindo a consideração da zona alargada de 
proteção). 
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FATORES CRITÉRIOS 

FORTEMENTE CONDICIONANTES 

Áreas agrícolas de regadio ou com ocupação 
cultural com especial importância económica 
(por exemplo: vinha) ou com elevado grau de 
mecanização 

Afetação de potencial produtivo e importância económica, e pela 
existência de infraestruturas de rega, cuja utilização fica muito 
condicionada sob as linhas (aspersão, canhão) e pelos apoios (pivots). 
A utilização de meios mecânicos fica condicionada pelos apoios e sob 
as linhas. 

Indústria extrativa com explorações a céu 
aberto 

No âmbito das servidões administrativas legalmente estabelecidas. 

RESTRITIVOS 

Festos e zonas de forte exposição visual 

A intrusão visual é um fator de degradação da paisagem, com 
incidência ao nível da perceção do seu valor e da qualidade de vida. 

Como tal, deverá evitar-se estas zonas devendo, no entanto, avaliar-
se o efetivo grau de condicionamento considerando-se a capacidade 
de absorção da paisagem e o número de observadores potenciais. 

Áreas especialmente definidas em planos de 
Ordenamento do Território 

Em função de limitações ou condicionalismos especificamente 
definidos em planos de ordenamento do território. 

Áreas de habitat potencial de espécies com 
estatuto de ameaça em Portugal e na Europa A presença da linha poderá constituir um fator adicional de ameaça 

para algumas destas espécies. Áreas de presença de espécies com estatuto 
de ameaça em Portugal e na Europa 

Zonas onde existam outros projetos com 
impacte social negativo relevante 

A existência de outros projetos que possam causar impacte relevante 
é particularmente sensível na componente social, por efeito de 
cumulatividade, sinergia, ou meramente como efeito catalisador de 
perceções negativas. A instalação de linhas deve, portanto, considerar 
atentamente estas situações. 

Áreas industriais Garantir compatibilidade com instalações existentes ou previstas. 

Perímetros florestais legalmente 
estabelecidos e outras áreas florestais (em 
especial de espécies de crescimento rápido) 

A colocação de apoios e a abertura de faixas de serviço e segurança 
tem impactes relevantes em explorações florestais (espécies de 
crescimento rápido). 

Risco colocado por incêndios. 

Travessia, cruzamento ou proximidade de 
cursos de água e planos de água 

A travessia e cruzamento referidos devem obedecer aos parâmetros 
estabelecidos no RSLEAT. 

A proximidade de planos de água está normalmente associada a 
zonas de forte sensibilidade ecológica, nomeadamente como zonas 
de presença de espécies avifaunísticas e estabelecendo corredores e 
conetividade ecológica entre massas de água próximas. 

Evitar a localização de apoios, a menos de 50 m do Nível de Pleno 
Armazenamento de Albufeiras. 

Cruzamento com estradas, caminhos-de-
ferro, teleféricos, linhas elétricas, linhas de 
telecomunicações, gasodutos 

A travessia e cruzamento referidos devem obedecer aos parâmetros 
estabelecidos no RSLEAT. 
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4.3 Enquadramento legal aplicável 

Atendendo à tipologia de projeto, à sua sujeição a procedimento de avaliação de 

impacte ambiental e à luz da sua potencial interferência com um conjunto de fatores 

ambientais e sociais, lista-se no Quadro 4.2 a legislação-chave aplicável neste 

contexto, de cariz geral e setorial, bem como outra documentação de suporte 

relevante. 

Quadro 4.2 – Listagem de legislação aplicável 

DIPLOMA DESCRIÇÃO 

AVALIAÇÃO DE IMPACTE AMBIENTAL 

Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de outubro 
(alterado pelo Decreto-Lei n.º 47/2014, de 24 
de março e pelo Decreto-Lei n.º 179/2015, de 
27 de agosto, e pela Lei n.º 37/2017, de 2 de 
junho) 

Regime jurídico do procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental. 

Portaria n.º 395/2015, de 4 de novembro 
Requisitos e normas técnicas aplicáveis à documentação a apresentar 
pelo proponente nas diferentes fases da AIA e o modelo da Declaração 
de Impacte Ambiental (DIA). 

INFRAESTRUTURAS ELÉTRICAS 

Decreto-Lei n.º 29/2006, de 15 de fevereiro 
(alterado e republicado pelo Decreto-lei n.º 
215-A/2012, de 8 de outubro e alterado pelo 
Decreto-Lei n.º 178/2015, de 27 de agosto) 

Estabelece os princípios gerais relativos à organização e ao 
funcionamento do Sistema Elétrico Nacional (SEN), bem como as bases 
gerais aplicáveis ao exercício das atividades de produção, transporte, 
distribuição e comercialização de eletricidade e à organização dos 
mercados de eletricidade. 

Decreto-Lei n.º 215-B/2012, de 8 de outubro 
(altera e republica o Decreto-Lei n.º 172/2006, 
de 23 de agosto, retificado pela Declaração de 
Retificação n.º 73/2012, de 7 de dezembro) 

Princípios gerais relativos à organização e ao funcionamento do 
sistema elétrico nacional (SEN), aprovados pelo DL n.º 29/2006, de 15 
de Fevereiro, regulamentando o regime jurídico aplicável ao exercício 
das atividades de produção, transporte, distribuição e comercialização 
de eletricidade e à organização dos mercados de eletricidade. 

Portaria n.º 596/2010, de 30 de julho Regulamentos das Redes de Transporte e de Distribuição. 

Decreto Regulamentar n.º 1/92, de 18 de 
fevereiro 

Regulamento de Segurança de Linhas Elétricas de Alta Tensão 
(RSLEAT). 

Decreto n.º 42 895 de 1961 (alterado pela 
Portaria n.º 37/70, de 17 de janeiro, pelo 
Decreto Regulamentar n.º14/77, de 18 de 
fevereiro, e pelo Decreto Regulamentar 
n.º 56/85, de 6 de setembro) 

Regulamento de Segurança de Subestações e Postos de Transformação 
e de Seccionamento (RSSPTS). 

CAMPOS ELETROMAGNÉTICOS 

Lei n.º 30/2010, de 2 de setembro 

Regula os mecanismos de definição dos limites da exposição humana a 
campos magnéticos, elétricos e eletromagnéticos derivados de linhas, 
de instalações ou de equipamentos de alta tensão e muito alta tensão, 
tendo em vista salvaguardar a saúde pública. 
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DIPLOMA DESCRIÇÃO 

CAMPOS ELETROMAGNÉTICOS 

Portaria n.º 1421/2004, de 23 de novembro 

Adota as restrições básicas e fixa os níveis de referência relativos à 
exposição da população a campos eletromagnéticos (0Hz-300GHz), já 
anteriormente definidas na Recomendação do Conselho Europeu n.º 
1999/519/CE, de 12 de julho. 

Despacho n.º 19 610/2003 (2.ª série), de 15 de 
outubro 

Aprova os procedimentos de monitorização e medição dos níveis de 
intensidade dos campos elétricos e magnéticos com origem em redes 
elétricas à frequência industrial (gama dos 0,0025 Hz aos 3 kHz), com 
vista à avaliação do cumprimento dos níveis de referência fixados na 
Recomendação do Conselho n.º 1999/519/CE, de 12 de julho. 

RECURSOS HÍDRICOS E DOMÍNIO PÚBLICO HÍDRICO 

Decreto-Lei n.º 130/2012, de 22 de junho 
(altera e republica a Lei n.º 58/2005, de 29 de 
dezembro) 

Lei da Água. 

Decreto-Lei n.º 54/2005, de 29 de dezembro 
(retificado pela Declaração de Retificação n.º 
4/2006, de 11 de janeiro e alterado pela Lei n.º 
78/2013, de 21 de novembro, pela Lei n.º 
34/2014, de 19 de junho, e pela Lei n.º 31/2016, 
de 23 de agosto, que o republica) 

Estabelece a titularidade dos recursos hídricos e o Domínio Público 
Hídrico. 

Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio 
(retificado pela Declaração de Retificação n.º 
32/2008, de 11 de junho, e alterado pelos 
Decretos-Lei n.º 391-A/2007, de 21 de 
dezembro, n.º 93/2008, de 4 de junho, n.º 
107/2009, de 15 de maio, n.º 245/2009, de 22 
de setembro, n.º 82/2010, de 2 de julho, e pela 
Lei n.º 44/2012, de 29 de agosto) 

Estabelece o regime da utilização dos recursos hídricos. 

Decreto-Lei n.º 107/2009, de 15 de maio 
(alterado pelo DL n.º 26/2010, de 30 de março, 
e Lei n.º 28/2010, de 2 de setembro) 

Regime de proteção das albufeiras de águas públicas de serviço 
público, lagoas, lagos e águas públicas. 

Portaria n.º 133/2007, de 26 de janeiro 
Normas técnicas e funcionais relativas à classificação, cadastro e 
construção dos Pontos de Água, integrantes das Redes Regionais de 
Defesa da Floresta Contra Incêndios (RDFCI). 

ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO 

Decreto-Lei n.º 80/2015, 14 de maio 
Aprova a revisão do Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão 
Territorial. 
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DIPLOMA DESCRIÇÃO 

RECURSOS AGRÍCOLAS 

Decreto-Lei n.º 199/2015, de 16 de setembro 
(altera e republica o Decreto-Lei n.º 73/2009, de 
31 de março) 

Regime jurídico da Reserva Agrícola Nacional (RAN). 

Portaria n.º 162/2011, de 18 de abril (retificado 
pela Declaração de Retificação n.º 15/2011, de 
23 de maio) 

Define os limites e condições para a viabilização das utilizações não 
agrícolas de áreas integradas na Reserva Agrícola Nacional. 

Decreto-Lei n.º 86/2002, de 6 de abril (alterado 
pelo Decreto-Lei n.º 169/2005, de 26 de 
setembro) 

Regime jurídico das obras de aproveitamento hidroagrícola. 

RECURSOS FLORESTAIS 

Decreto-Lei n.º 169/2001, de 25 de maio 
(alterado pelo Decreto-Lei n.º 155/2004, de 30 
de junho) 

Estabelece o regime jurídico de proteção ao sobreiro e azinheira. 

Decreto-Lei n.º 120/86, de 28 de maio Estabelece o regime de proteção às oliveiras. 

Decreto-Lei n.º 173/88, de 17 de maio 
Estabelece a proibição do corte prematuro de povoamentos florestais 
(pinheiro-bravo ou eucalipto). 

Decretos de 1901, 1903 e 1905 Regime Florestal. 

Lei n.º 53/2012, de 5 de setembro Regime jurídico da classificação de arvoredo de interesse público. 

Decreto-Lei n.º 17/2009, de 14 de janeiro 
(altera e republica o Decreto-Lei n.º 124/2006, 
de 28 de junho; retificado pela Declaração de 
Retificação n.º 20/2009, de 13 de março) 

Estabelece as medidas e ações a desenvolver no âmbito do Sistema de 
Defesa da Floresta Contra Incêndios. 

Decreto-Lei n.º 55/2007, de 12 de março 
(altera e republica o Decreto-Lei n.º 327/90, de 
22 de outubro; retificado pela Declaração de 
Retificação n.º 37/2007, de 9 de maio) 

Estabelece Medidas de Proteção aos Povoamentos Florestais 
Percorridos por Incêndios. 

RECURSOS ECOLÓGICOS E ÁREAS DE CONSERVAÇÃO/PROTEÇÃO DA NATUREZA 

Decreto-Lei n.º 239/2012, de 2 de novembro 
(altera e republica o Decreto-Lei n.º 166/2008, 
de 22 de agosto) 

Regime jurídico da Reserva Ecológica Nacional (REN). 

Portaria n.º 419/2012, de 20 de dezembro 
Condições para a viabilização dos usos e ações compatíveis com os 
objetivos da REN. 

Decreto-Lei n.º 242/2015, de 15 de outubro 
(altera e republica o Decreto-Lei n.º 142/2008, 
de 24 de julho) 

Regime jurídico da conservação da natureza e da biodiversidade. 
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DIPLOMA DESCRIÇÃO 

RECURSOS ECOLÓGICOS E ÁREAS DE CONSERVAÇÃO/PROTEÇÃO DA NATUREZA 

Decreto-Lei n.º 140/99, de 24 de abril (alterado 
pelo Decreto-Lei n.º 49/2005, de 24 de 
fevereiro, e Decreto-Lei n.º 156-A/2013, de 8 de 
novembro) 

Diretiva Aves e Diretiva Habitats – revisão da transposição para o 
direito interno das seguintes diretivas comunitárias: 
• Diretiva n.º 79/409/CEE, do Conselho, de 2 de abril (Diretiva Aves), 
alterada pelas Diretivas n.º 91/244/CEE, da Comissão, de 6 de março, 
94/24/CE, do Conselho, de 8 de junho, e 97/49/CE, da Comissão, de 29 
de junho e revogada pela Diretiva n.º 2009/147/CE, de 30 de 
novembro; 
• Diretiva n.º 92/43/CEE, do Conselho, de 21 de maio (Diretiva 
Habitats), com as alterações que lhe foram introduzidas pela diretiva 
n.º  97/62/CE, do Conselho, de 27 de outubro. 

Portaria n.º 829/2007, de 1 de agosto 

Divulga a lista dos Sítios de Importância Comunitária, assim 
reconhecidos e aprovados pelas Decisões da Comissão n.ºs 
2002/11/CE, de 28 de dezembro de 2001, 2004/813/CE, de 7 de 
dezembro, e 2006/613/CE, de 19 de julho (última atualização da Lista 
de SIC pela Decisão n.º 2015/74, de 3 de dezembro de 2014. 

Decreto-Lei n.º 384-B/99, de 23 de setembro 
(alterado pelos Decretos-Lei n.º 141/2002, de 
20 de maio, n.º 49/2005, de 24 de fevereiro, n.º 
59/2008, de 27 de março, n.º 105/2012, de 17 
de maio, e n.º 204/2015, de 17 de setembro) 

Cria diversas Zonas de Proteção Especial. 

Decreto n.º 101/80, de 9 de outubro 
Aprovação da Convenção sobre Zonas Húmidas de Importância 
Internacional (Convenção Ramsar). 

RECURSOS GEOLÓGICOS 

Lei n.º 54/2015, de 22 de junho 
Regime Jurídico da Revelação e do Aproveitamento dos Recursos 
Geológicos. 

Decreto-Lei n.º 88/90, de 16 de março Regulamento de depósitos minerais. 

Decreto- Lei n.º 86/90, de 16 de março Regulamento das águas minerais. 

Decreto-Lei n.º 340/2007, de 12 de outubro 
(altera e republica o Decreto-Lei nº 270/2001, 
de 6 de outubro) 

Regime jurídico da pesquisa e exploração de massas minerais-
pedreiras. 

INFRAESTRUTURAS E EQUIPAMENTOS 

Lei n.º 34/2015, de 27 de abril 

Estatuto das Estradas da Rede Rodoviária Nacional, que revoga as 
servidões que se aplicavam à rede rodoviária nacional (Decreto-Lei 
n.º 13/94, de 15 de janeiro) e restantes diplomas legais que se 
aplicavam a autoestradas da rede concessionada do estado, zonas no 
aedificandi e de visibilidade aplicáveis. 

Lei n.º 2110, de 19 de agosto de 1961 Regulamento geral das estradas e caminhos municipais. 

Decreto-Lei n.º 222/98, de 17 julho (retificado 
pela Declaração de Retificação n.º 19-D/98, de 
31 outubro e alterado pela Lei n.º 98/99, de 26 
julho e pelo Decreto-Lei n.º 182/2003, de 16 
agosto 

Publica o Plano Rodoviário Nacional 

Decreto-Lei n.º 276/2003, de 4 de novembro Domínio Público Ferroviário. 
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DIPLOMA DESCRIÇÃO 

INFRAESTRUTURAS E EQUIPAMENTOS 

Decreto-Lei n.º 45 987, de 22 de outubro de 
1964 

Regime geral das servidões aeronáuticas civis. 

Regulamento n.º 508/2012, de 26 de dezembro 
Regulamento que estabelece os requisitos para a atribuição do código 
de referência a um aeródromo. 

Decreto Regulamentar n.º 23/95, de 23 de 
agosto 

Regulamento geral dos sistemas públicos e prediais de distribuição de 
água e de drenagem de águas residuais. 

Decreto-Lei n.º 194/2009, de 20 de agosto 
(alterado pelo Decreto-Lei n.º 92/2010, de 26 
de julho, e pela Lei n.º 12/2014, de 6 de março) 

Regime jurídico dos serviços municipais de abastecimento público de 
água, saneamento de águas residuais e de gestão de resíduos urbanos. 

Decreto-Lei n.º 382/99, de 22 de setembro 
(alterado pelo Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 
31 de maio) 

Estabelece perímetros de proteção para captações de águas 
subterrâneas destinadas ao abastecimento público. 

Portaria n.º 702/2009, de 6 de julho 
Estabelece os termos da delimitação dos perímetros de proteção das 
captações destinadas ao abastecimento público de água para consumo 
humano, bem como os respetivos condicionamentos. 

Decreto-Lei n.º 143/82, de 26 de abril 
Rede Geodésica Nacional (RGN) e Rede de Nivelamento Geométrico de 
Alta Precisão (RNGAP). Zonas de proteção aos marcos geodésicos. 

Decreto-Lei n.º 597/73, de 7 de novembro 
Sujeita a servidões radioelétricas as zonas confinantes com os centros 
radioelétricos. 

Lei n.º 2078, de 11 de julho 
Promulga o regime a que ficam sujeitas as zonas confinantes com 
organizações ou instalações militares ou de interesse para a defesa 
nacional, de caráter permanente ou temporário. 

Decreto-Lei n.º 139/2002, de 17 de maio  
Aprova o regulamento de segurança dos estabelecimentos de fabrico e 
de armazenagem de produtos explosivos. 

AMBIENTE SONORO 

Decreto-Lei n.º 146/2006, de 31 de julho 
(retificado pela Declaração de Retificação 
n.º 57/2006, de 31 de agosto) 

Avaliação e gestão do ruído ambiente (adiante designado por DRA). 

Decreto-Lei n.º 9/2007, de 17 de janeiro 
(retificado pela Declaração de Retificação 
n.º 18/2007, de 16 de março, e alterado pelo 
Decreto-Lei n.º 278/2007, de 1 de agosto) 

Regulamento Geral de Ruído (RGR). 

Decreto-Lei n.º 221/2006, de 8 de novembro 
Regulamento das Emissões Sonoras para o Ambiente do Equipamento 
para Utilização no Exterior. 

Decreto-Lei n.º 96/2008, de 9 de junho 
Aprova e República o Regulamento dos Requisitos Acústicos dos 
Edifícios. 
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DIPLOMA DESCRIÇÃO 

PATRIMÓNIO 

Lei n.º 107/2001, de 8 de setembro 
Lei de bases da política e do regime de proteção e valorização do 
Património Cultural. 

Decreto-Lei n.º 309/2009, de 23 de outubro 
(alterado pelo Decreto-Lei n.º 115/2011, de 5 
de dezembro, e Decreto-Lei n.º 265/2012, de 28 
de dezembro) 

Procedimento de classificação dos bens imóveis de interesse cultural, 
bem como o regime jurídico das zonas de proteção e do plano de 
pormenor de salvaguarda. 

Decreto-Lei n.º 140/2009 de 15 de junho 

Regime jurídico dos estudos, projetos, relatórios, obras ou 
intervenções sobre bens culturais classificados, ou em vias de 
classificação, de interesse nacional, de interesse público ou de 
interesse municipal. 

Decreto-Lei n.º 164/2014, de 4 de novembro Novo Regulamento de Trabalhos Arqueológicos. 

 

Outra documentação relevante será também tida em conta ao longo do presente 

estudo, entre a qual se destaca: 

 Guia Metodológico para a Avaliação de Impacte Ambiental de Infraestruturas 

da Rede Nacional de Transporte – Linhas Aéreas (REN, S.A./APA, 2008) (REN, 

S.A./APA, 2008); 

 Manual de apoio à análise de projetos relativos à instalação de linhas aéreas 

de distribuição e transporte de energia elétrica – Componente Avifauna (ICNB, 

2010); 

 Critérios para a implementação de Medidas de Minimização de Impactes 

Verificados em Linhas da Rede Nacional de Transporte na Avifauna, Comissão 

Técnico-Científica do Protocolo REN, S.A./ICN, dezembro 2005; 

 Critérios de avaliação dos abrigos de morcegos de importância nacional (ICNF, 

2013); 

 Metodologia para a caracterização do descritor Património nos projetos 

realizados pela REN, S.A. (Instituto Português de Arqueologia, 20 de fevereiro 

de 2006); 

 Normas NP EN 50341-1, NP EN 50341-2, NP EN 50341-3-17 (Linhas Elétricas 

Aéreas de Tensão superior a 1 kV) 

 Circular Informativa n.º 37/CA da Direção Geral de Saúde, de 17 de dezembro 

de 2008; 

 Circular de Informação Aeronáutica (CIA) n.º 10/03, de 6 de maio (ANAC) 

referente a limitações em altura e balizagem de obstáculos artificiais à 

navegação aérea; 

 Especificações Técnicas aplicáveis e/ou outras recomendações da REN, S.A. 
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5 DESCRIÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO 

5.1 Definição e Localização da Área de Estudo 

Para a definição da Área de Estudo (AE) foram tidas em consideração as diretrizes do 

Guia Metodológico para a Avaliação de Impacte Ambiental de Infraestruturas da Rede 

Nacional de Transporte – Linhas Aéreas (REN, S.A./APA, 2008), com as devidas 

adaptações à situação específica do projeto em análise e em articulação permanente 

com a REN, S.A.  

A definição da AE teve como ponto de partida os locais identificados pela REN, S.A. a 

ligar pela futura Linha de Transporte, designadamente o Posto de Corte da Caniçada, 

situado no município de Terras de Bouro e a Abertura da Linha Parque Eólico Terras 

Altas de Fafe – Riba d’Ave para a Subestação de Fafe, situada no município de Fafe. 

A Posto de Corte da Caniçada localiza-se na margem direita do rio Cávado, a Noroeste 

da Albufeira da Caniçada, ainda no município de Parada de Bouros (Fotografia 5.1).  

 

Fotografia 5.1 – Posto de Corte da Caniçada  

(vista da Serra de São Mamede - margem esquerda do rio Cávado) 

Face à localização do mesmo, e uma vez que a Linha em estudo terá um 

desenvolvimento para Sul, a ligação será feita ao atual poste n.º 2 da LCD.RA1, onde 

tem início o Ramal para Frades (RCD.RA1-FRD), já na margem esquerda do rio Cávado 

(Fotografia 5.2), e portanto inicia-se já no município de Póvoa de Lanhoso. 
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Fotografia 5.2 – Vista para a atual linha LCD.RA1  

(da localidade da Portela, direção sul-norte) 

Um dos pressupostos do Guia Metodológico REN, S.A./APA passa por definir uma área 

que integre uma faixa que una estes dois pontos. 

Numa primeira análise, verificou-se que a principal dificuldade encontrada na 

definição desta AE seria evitar áreas com ocupação humana, dado tratar-se de um 

território extremamente povoado. 

A área de estudo foi definida tendo em consideração, por um lado a presença de 

espaços canais de outras linhas que pudessem eventualmente ser aproveitados e, por 

outro, o desenvolvimento numa extensão o mais curta possível, evitando o 

atravessamento de núcleos urbanos. Procurou-se, desta forma, identificar alternativas 

possíveis de corredores, com o objetivo de minimizar os possíveis impactes 

provocados pela construção e exploração deste tipo de infraestruturas. 

Neste sentido, foi definida uma AE de aproximadamente 13 186 ha e com uma 

extensão de cerca de 15km e uma largura variável entre os 7 km e os 10 km que se 

localiza na Região Norte, na Sub-Região do Ave, nos municípios de Póvoa de Lanhoso, 

Fafe, Guimarães e Vieira do Minho, conforme é possível visualizar através da Figura 

5.1. 
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Figura 5.1 – Enquadramento Geográfico da Área de Estudo 

No Desenho 1 do Volume II - Peças Desenhadas, é apresentado o enquadramento 

geográfico e administrativo da área de estudo do Projeto, à escala 1:25 000. 
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5.2 Enquadramento administrativo da Área de Estudo 

A Área de Estudo (AE), conforme definida no subcapítulo anterior, tem uma 

orientação norte-sul, desenvolvendo-se na região Norte de Portugal Continental 

(Figura 5.2). 

 

Figura 5.2 – Enquadramento Administrativo da Área de Estudo 

Em termos administrativos, e de acordo com a Nomenclatura das Unidades Territoriais 

para Fins Estatísticos 2013 – NUTS 2013, a AE insere-se na Região Norte, sub-região do 

Ave, no distrito de Braga e nos municípios e freguesias indicados no Quadro 5.1. 
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Quadro 5.1 – Enquadramento administrativo da AE 

REGIÃO 
(NUTS II) 

NUT III DISTRITO MUNICÍPIO FREGUESIAS 

Norte Ave Braga 

Fafe 

União de freguesias de Monte e Queimadela 

União de freguesias de Freitas e Vila Cova 

União de freguesias de Agrela e Serafão 

Guimarães 
União das freguesias de Arosa e Castelões 

Gonça 

Póvoa de 
Lanhoso 

Vilela 

União das freguesias de Fonte Arcada e Oliveira 

União das freguesias de Esperança e Brunhais 

União das freguesias de Calvos e Frades 

Travassos 

Taíde 

Sobradelo da Goma 

Serzedelo 

Rendufinho 

Póvoa de Lanhoso (Nossa Senhora do Amparo) 

Garfe 

Vieira do 
Minho 

Vieira do Minho 

União das freguesias de Caniçada e Soengas 

União das freguesias de Anissó e Soutelo 

Tabuaças 

Parada do Bouro 

Mosteiro 

Guilhofrei 

Eira Vedra 

 
5.3 Áreas sensíveis 

De acordo com o Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de outubro, com a redação que 

lhe foi dada pelo Decreto-Lei n.º 47/2014, de 24 de março, e pelo Decreto-Lei n.º 

179/2015, de 27 de agosto, define-se como áreas sensíveis: 

 Áreas protegidas, classificadas ao abrigo do Decreto-Lei n.º 142/2008, de 24 de 

julho; 
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 Sítios da Rede Natura 2000, zonas especiais de conservação e zonas de 

proteção especial, classificadas nos termos do Decreto-Lei n.º 140/99, de 24 de 

abril, no âmbito das Diretivas n.ºs 79/409/CEE, do Conselho, de 2 de abril de 

1979, relativa à conservação das aves selvagens, e 92/43/CEE, do Conselho, de 

21 de maio de 1992, relativa à preservação dos habitats naturais e da fauna e 

da flora selvagens; 

 Zonas de proteção dos bens imóveis classificados ou em vias de classificação 

definidas nos termos da Lei n.º 107/2001, de 8 de setembro. 

O Sistema Nacional de Áreas Classificadas (SNAC), estruturado pelo Decreto-Lei n.º 

142/2008, de 24 de julho, alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 242/2015, de 15 

de outubro, para além de incluir a Rede Nacional de Áreas Protegidas (RNAP), as áreas 

classificadas que integram a Rede Natura 2000, inclui ainda, as áreas classificadas ao 

abrigo de compromissos internacionais assumidos pelo Estado Português, 

designadamente sítios Ramsar e áreas da Rede de Reservas da Biosfera, tendo-se 

incluído as mesmas na presente análise. 

Conforme se observa na Figura 5.3, a AE não abrange qualquer área sensível, tendo 

em consideração os critérios acima identificados, havendo apenas a considerar a 

proximidade a: 

 Reserva da Biosfera Gerês, zona de transição a cerca de 75 m a norte da AE; 

 SIC PTCON0001 - Peneda/Gerês, a cerca de 500 m a norte da AE; 

 Parque Nacional da Peneda-Gerês, a cerca de 2 km a norte da AE; 

 ZPE PTZPE0002 – Serra do Gerês, a cerca de 6 km a norte da AE 

Relativamente às “Zonas de proteção dos bens imóveis classificados ou em vias de 

classificação”, através da Figura 5.3, é possível constar a presença de quatro sítios com 

classificação oficial, nomeadamente, a Igreja de Fonte Arcada (n.º 29); a Ponte de 

Mem Gutierres (n.º 30); o Santuário de Nossa Senhora de Porto de Ave (n.º 33) e o 

Santuário de Garfe (n.º 50), todos no município de Póvoa de Lanhoso. 
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Figura 5.3 – Localização da Área de Estudo relativamente a Áreas Sensíveis 
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6 ENTIDADES CONSULTADAS 

Com o objetivo de recolher informação mais detalhada e atualizada na área de 

incidência do projeto, assim como indicação de condicionamentos e outros aspetos 

chave relativos ao desenvolvimento do projeto em avaliação, foi consultado um 

conjunto alargado de entidades com jurisdição na AE. 

Listam-se em seguida as 47 entidades contactadas, via carta registada e e-mail, tendo 

os primeiros pedidos sido remetidos a 7 de abril de 2017. O ponto da situação relativo 

às respostas obtidas junto das entidades é apresentado no Anexo I – Consulta às 

Entidades, através de um quadro síntese, onde consta a indicação da informação 

recebida e da respetiva correspondência recebida. 

Quadro 6.1 – Entidades consultadas 

ID ENTIDADE 

1 AdNorte – Águas do Norte, S.A 

2 ANA – Aeroportos de Portugal 

3 ANAC – Autoridade Nacional de Aviação Civil 

4 ANACOM – Autoridade Nacional de Comunicações 

5 ANPC – Autoridade Nacional de Proteção Civil 

6 APA – Agência Portuguesa do Ambiente 

7 ARS Norte – Administração Regional de Saúde do Norte 

8 CCDR Norte – Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte 

9 CIMA – Comunidade Intermunicipal do Ave 

10 CIMC – Comunidade Intermunicipal do Cavado 

11 CM Fafe – Câmara Municipal de Fafe 

12 CM Guimarães – Câmara Municipal de Guimarães 

13 CM Póvoa de Lanhoso – Câmara Municipal da Póvoa de Lanhoso 

14 CM Vieira do Minho – Câmara Municipal de Vieira do Minho 

15 CVRVV – Comissão de Viticultura da Região dos Vinhos Verdes 

16 DGADR – Direção Geral de Agricultura e Desenvolvimento Rural 

17 DGEG – Direção Geral de Energia e Geologia 

18 
DGEstE/DSR-Norte – Direção Geral dos Estabelecimentos Escolares / Direção de 
Serviços da Região Norte 

19 DGPC – Direção Geral do Património Cultural 

20 DGT – Direção Geral do Território 
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ID ENTIDADE 

21 DRAP Norte – Direção Regional de Agricultura e Pescas do Norte 

22 DRC Norte – Direção Regional de Cultura do Norte 

23 DRE – Direção Regional de Economia 

24 EDM – Empresa de Desenvolvimento Mineiro 

25 EDP Distribuição – Energia, S.A. 

26 GEOTA – Grupo de -Estudos de Ordenamento do Território e Ambiente 

27 GNR – Guarda Nacional Republicana 

28 Grupo Lobo 

29 IAPMEI – Agência para a Competitividade e Inovação 

30 ICNF – Instituto da Conservação da Natureza e Florestas 

31 IMT – Instituto da Mobilidade e dos Transportes, I.P. 

32 IP – Infraestruturas de Portugal 

33 IVDP – Instituto dos Vinhos do Douro e Porto 

34 IVV – Instituto do Vinho e da Vinha, I.P. 

35 LNEG – Laboratório Nacional de Engenharia e Geologia 

36 LPN - Liga para a Proteção da Natureza 

37 
MAI/SGMAI – Ministério da Administração Interna/Secretaria Geral do Ministério da 
Administração Interna 

38 
MDN/DGRDN – Ministério da Defesa Nacional/Direção Geral de Recursos da Defesa 
Nacional 

39 
MDN/GCEMFA – Ministério da Defesa Nacional/Gabinete do Chefe de Estado-Maior da 
Força Aérea 

40 
PSP – Policia de Segurança Polícia de Segurança Nacional/Departamento de Armas e 
Explosivos da PSP 

41 QUERCUS 

42 REN Gasodutos, S.A. 

43 SIRESP – Sistema Integrado das Redes de Emergência e Segurança de Portugal. 

44 SPEA – Sociedade Portuguesa para o Estudo das Aves 

45 TP – Turismo de Portugal. 

46 TPN – Turismo do Porto e Norte de Portugal. 

47 ZERO – Associação Sistema Terrestre Sustentável 

 

Do conjunto de entidades consultadas, a maioria das entidades com jurisdição (cerca 

de 80%) respondeu ao pedido de elementos. 
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Ainda neste âmbito, realizaram-se reuniões com as Câmaras Municipais abrangidas 

pelo projeto, promovidas pela PROCESL e com a participação da REN, S.A., para 

apresentação e enquadramento do projeto e do procedimento de avaliação de 

impacte ambiental, descrição da fase de estudo de grandes condicionantes ambientais 

em curso, apresentação da delimitação preliminar de corredores alternativos e sua 

justificação e reforço dos pedidos de informação efetuados: 

 Câmara Municipal de Póvoa de Lanhoso, a 9 de maio de 2017; 

 Câmara Municipal de Vieira do Minho, a 9 de maio de 2017; 

 Câmara Municipal de Guimarães, a 10 de maio de 2017. 

 

A Câmara Municipal de Fafe dispensou a realização de reunião para enquadramento 

do projeto, tendo procedido ao envio da informação solicitada. 
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7 DEFINIÇÃO E DESCRIÇÃO DOS TRECHOS ALTERNATIVOS 

Para efeitos de apresentação no presente relatório, optou-se por identificar nos 

Desenhos apresentados no Volume II – Peças Desenhadas, os trechos alternativos, 

pese embora em termos sequenciais estes sejam subsequentes à caracterização da 

área de estudo. Neste sentido, no Desenho 2 do Volume II – Peças Desenhadas 

apresentam-se os trechos alternativos para a definição dos corredores alternativos 

para a implantação da Linha Caniçada-Fafe 2, a 150 kV. 

No capítulo de caracterização que se segue, a área de estudo bem como os trechos 

alternativos serão ambos representados na cartografia temática produzida, facilitando 

a apreensão e compreensão dos fatores analisados. 

A seleção dos trechos alternativos para a implantação da Linha Caniçada-Fafe 2, a 150 

kV sustentou-se no exercício de caracterização apresentado no capítulo 8, que 

permitiu uma visão geral dos principais constrangimentos do território na área de 

estudo para o projeto em análise. Partindo dessa visão de conjunto, a delimitação dos 

trechos alternativos ponderou o balanço entre diversas premissas, assegurando a sua 

viabilidade ambiental, procurando: 

 Evitar a proximidade a áreas urbanas; 

 Evitar a passagem na zona nordeste da área de estudo devido à orografia local 

associada à presença de diversas linhas elétricas e à presença de alguns 

pontos de interesse turístico devido à proximidade da albufeira de Caniçada;  

 Evitar as faixas de proteção das albufeiras presentes na área de estudo, 

nomeadamente a albufeira das andorinhas e albufeira do ERMAL;  

 Minimizar a visibilidade a partir do ponto turístico relevante – DiverLanhoso; 

 Evitar áreas de exposição visual acumulada elevada. 

Neste sentido, foram definidos oito trechos alternativos, conforme apresentado na 

Figura 7.1. 
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Figura 7.1 – Enquadramento dos Trechos Alternativos para a Linha 

Sendo a ligação da Linha Caniçada-Fafe 2, 150 kV no atual poste n.º 2 da LCD.RA1, 

onde tem início o Ramal para Frades (RCD.RA1-FRD), já na margem esquerda do rio 

Cávado, o ponto de partida para o estabelecimento dos trechos considerou aproveitar 

o corredor das linhas de 150 kV existentes, parcialmente ou totalmente, até que seja 

possível, ou seja até, as mesmas derivarem para sudoeste. 

Com o aproveitamento deste corredor, ter-se-á a necessidade de proceder ao 

desmantelamento da linha existente, parcial ou totalmente, dependendo do corredor 

alternativo selecionado. Todos os trechos alternativos considerados são viáveis do 

ponto de vista técnico e exequíveis, sendo que no presente EGCA será selecionada a 

alternativa menos desfavorável do ponto de vista ambiental. 
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Neste sentido, o trecho 1 corresponde a um troço inicial que será comum a todas os 

corredores alternativos e que coincidente com o corredor das linhas existentes. 

O trecho 2 dá continuidade ao trecho 1, pelo aproveitamento do corredor das linhas 

existentes e o trecho 2a mantém-se ao longo do corredor das linhas existentes até à 

zona de Nasce, de onde deriva com direção sul de forma sempre a contornar o mais 

possível as zonas urbanas (Fonte Arcada, Taíde, Arosa e Garfe), fazendo o 

atravessamento do rio Ave na perpendicular e numa zona de menor largura possível, 

até chegar ao ponto de ligação (Abertura da Linha Parque Eólico Terras Altas de Fafe – 

Riba d’Ave para a Subestação de Fafe). O trecho foi também estabelecido de forma a 

evitar a zona de segurança da empresa de fabrico e armazenagem de produtos 

explosivos em Taíde. Este trecho atravessa zonas urbanas bastante densas.  

O trecho 2b é também estabelecido a partir do trecho 2, mas com direção sudeste de 

forma a evitar a zona urbana de Serzedelo e um conjunto de ocorrências patrimoniais 

de elevado valor patrimonial (4 mamoas), a norte e o Parque Aventura DiverLanhoso, 

a sul. O trecho 2b foi estabelecido a norte do Parque uma vez que o mesmo está 

virado a sul, tendo uma maior visibilidade sobre esta zona, onde se encontra Oliveira e 

Outeiro, pelo que desta forma minimiza-se a afetação destas localidades e a qualidade 

visual a partir do Parque sobre o trecho também. 

A zona nordeste da AE ficou condicionada à passagem de corredores pela presença 

elevada de linhas elétricas as quais implicariam significativos condicionalismos à 

passagem de outras linhas elétricas, nomeadamente em termos de altura, e ainda à 

orografia local e à presença de diversos pontos turísticos associados à presença da 

albufeira da Caniçada na zona Norte. 

Neste sentido, o trecho 3 deriva do trecho 1, após a passagem pela referida zona com 

elevada quantidade de linhas elétricas presentes (zona norte da AE - Caniçada), 

contorna a estação radioelétrica por oeste, e minimiza a afetação de área urbana 

(Serzedelo, Botica de Cima, Botica de Baixo). 

O trecho 3a, com uma direção sul, contorna a zona de segurança da empresa de 

fabrico e armazenagem de produtos explosivos em Taíde e ao mesmo tempo 

contorna, dentro das possibilidades as áreas urbanas associadas às localidades em 

Oliveira, Travassos e Castelões, onde flete ligeiramente para este de forma a conseguir 

atravessar uma zona de maior relevo e ligar ao corredor da linha existente na zona sul 

da AE. 
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O trecho 3b é estabelecido com uma direção este de forma a evitar uma área, do 

ponto de vista urbano, bastante densa (Brunhais, Travassos e Sobradelo da Goma), 

pelo que a solução passou por fazer passar o trecho a este da mesma, evitando 

também a Albufeira das Andorinhas e respetiva Zona de Proteção Terrestre. O trecho 

é desviado para este, também com a atenção de não afetar a Zona Terrestre de 

Proteção da Albufeira do ERMAL. Após contornar esta zona, e atravessar o rio Ave, o 

trecho flete para sudoeste de forma a unir ao trecho 3a e ligar ao trecho 4. O trecho 

3b tem também em consideração as zonas de maior visibilidade acumulada presentes 

na zona sudeste da AE. 

O trecho 4 foi estabelecido para, uma vez mais, o aproveitamento do corredor da 

linha existente, tendo inicio no ponto de convergência dos trechos 3a e 3b, e com uma 

direção sul, evita a afetação da área urbana associada a Monte, até alcançar o 

corredor da linha existente na zona mais a sul da AE, onde liga ao ponto de ligação. 

No Desenho 2 do Volume II – Peças Desenhadas, apresenta-se o esboço dos trechos 

alternativos estabelecidos para a definição do corredor para o estabelecimento da 

Linha Caniçada-Fafe 2, a 150 kV. 
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8 CARACTERIZAÇÃO DO AMBIENTE NA ÁREA DE ESTUDO 

8.1 Ecologia 

Neste capítulo serão abordados os habitats, flora e fauna, sendo que em cada um dos 

capítulos serão destacados os elementos mais sensíveis.  

No caso dos habitats a metodologia passou pela análise de fotografias de satélite da 

área de estudo e uma visita de campo às áreas identificadas como relevantes (áreas 

naturais).  

Relativamente às espécies de flora e fauna a informação recolhida refere-se sobretudo 

à presença das espécies ao nível das quadrículas UTM 10x10km em que as mesmas 

podem ocorrer (Figura 8.1). 

 

Figura 8.1 – Quadrículas UTM 10x10km abrangidas pela Área de estudo 
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8.1.1 Habitats 

A área de estudo é dominada por áreas florestais, maioritariamente compostas por 

plantações de eucalipto, por vezes em associação com pinheiro. Pontualmente 

ocorrem algumas manchas de floresta autóctone, composta sobretudo por carvalhos 

(Quercus robur). Verifica-se ainda uma forte influência humana, com a presença de 

diversas áreas artificializadas e agrícolas. As áreas agrícolas são ocupadas 

maioritariamente por culturas temporárias de sequeiro ou regadio, pastagens e vinha, 

surgindo com menor expressão áreas pomar e olival. As zonas mais elevadas 

encontram-se ocupadas por afloramentos rochosos, onde a vegetação predominante 

é composta por matos ou prados naturais. 

Ao longo das margens do rio Ave verifica-se a presença de galerias ripícolas, 

compostas por Álamos (Alnus glutinosa), Freixos (Fraxinus angustifolia) e Salgueiros 

(Salix spp.). 

Na área de estudo ocorrem de forma muito generalizada diversas espécies exóticas 

invasoras, como as acácias (nomeadamente Acacia longifolia e Acacia dealbata), e os 

espanta-lobos (Ailanthus altissima), aspeto que ameaça a conservação da vegetação 

autóctone. 

De acordo com o Relatório Nacional de Aplicação da Diretiva Habitats (2007-2012) 

(ICNF, 2013a) e com base nos levantamentos de campo realizados estão 

potencialmente presentes na área de estudo os seguintes habitats naturais: 

 3130 - Águas paradas, oligotróficas a mesotróficas, com vegetação da 

Littorelletea uniflorae e/ou da Isoëto-Nanojuncetea; 

 3260 - Cursos de água dos pisos basal a montano com vegetação da 

Ranunculion fluitantis e da Callitricho-Batrachion; 

 4010 - Charnecas húmidas atlânticas setentrionais de Erica tetralix; 

 4020 - *Charnecas húmidas atlânticas temperadas de Erica ciliaris e Erica 

tetralix 

 4030 - Charnecas secas europeias; 

 5230 - *Matagais arborescentes de Laurus nobilis; 

 6230 – *Formações herbáceas de Nardus, ricas em espécies, em substratos 

siliciosos das zonas montanas (e das zonas submontanas da Europa 

continental); 

 6410 - Pradarias com Molinia em solos calcários, turfosos e argilo-limosos 

(Molinion caeruleae); 
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 6430 - Comunidades de ervas altas higrófilas das orlas basais e dos pisos 

montano a alpino; 

 6510 - Prados de feno pobres de baixa altitude (Alopecurus pratensis, 

Sanguisorba officinalis); 

 8220 - Vertentes rochosas siliciosas com vegetação casmofítica; 

 8230 – Rochas siliciosas com vegetação pioneira da Sedo-Scleranthion ou da 

Sedo albi-Veronicion dillenii; 

 9160 - Carvalhais pedunculados ou florestas mistas de carvalhos e carpas 

subatlânticas e médio-europeias da Carpinion betuli 

 91E0 - *Florestas aluviais de Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior (Alno-Padion, 

Alnion incanae, Salicion albae); 

 92A0 - Florestas-galeria de Salix alba e Populus alba; 

 9230 - Carvalhais galaico-portugueses de Quercus robur e Quercus pyrenaica; 

 9260 - Florestas de Castanea sativa; 

 9580 - Florestas mediterrânicas de Taxus baccata *. 

O habitat prioritário 91E0* está potencialmente presente em alguns dos troços do rio 

Ave e seus afluentes atravessados pela área de estudo. É também potencial a 

presença do habitat 6430 no sob coberto das galerias ripícolas de amieiro (habitat 

91E0) (Desenho 3 do Volume II – Peças Desenhadas). 

O habitat 9230 poderá estar presente em manchas de vegetação dominantemente 

autóctone, contudo o estado de conservação e dimensão destas manchas pode por 

em causa a sua classificação enquanto habitat, como tal o habitat é classificado apenas 

como potencial. As potenciais áreas de carvalhal surgem de forma muito fragmentada 

e associadas a zonas de vale (Desenho 3 do Volume II – Peças Desenhadas). Do 

mesmo modo os habitats 9260 e 5230 consideram-se potenciais, dada a presença 

dispersa pela área de estudo de castanheiros (Castanea sativa) assim como de 

loureiros (Laurus nobilis), respetivamente. Estas formações carecem no entanto de 

verificação para a sua classificação. 

O Habitat 8220 poderá estar presente nas áreas ocupadas por afloramentos rochosos, 

nas zonas mais elevadas da área de estudo (Desenho 3 do Volume II – Peças 

Desenhadas). 

As charnecas secas (habitat 4030) e húmidas (habitat 4010, 4020*) poderão 

encontrar-se associadas a áreas dominadas por afloramentos rochosos, onde a 

vegetação presente é maioritariamente composta por matos baixos e prados naturais, 

(Desenho 3 do Volume II – Peças Desenhadas) ou no subcoberto de áreas florestais. 
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Os restantes habitats potenciais não foram confirmados nos levantamentos de campo, 

dado que estes não foram exaustivos. A informação existente e disponibilizada no 

âmbito do Relatório Nacional de Aplicação da Diretiva Habitats (2007-2012) (ICNF, 

2013a), relativa à distribuição destes habitats é apresentada por quadrícula 10x10 km 

(ETRS-LAEA), o que não permite a sua representação cartográfica com o detalhe que 

se pretende apresentar no Desenho 3 do Volume II – Peças Desenhadas. 

Não obstante a definição de áreas potenciais dos habitats mencionados, deve referir-

se que em fase posterior, a presença dos mesmos carece confirmação, sobretudo 

tendo em conta o estado de degradação geral da vegetação observado na área de 

estudo. 

Além destes habitats identificados como potenciais, um levantamento mais detalhado, 

em fase posterior, poderá permitir a identificação de outros habitats naturais não 

mencionados na presente fase.  

De acordo com o Decreto-Lei n.º 120/86, de 28 de maio, as áreas de olival encontram-

se protegidas. Estas áreas são escassas na área de estudo, contudo foram identificadas 

pequenas áreas de olival dispersas no tecido agrícola. 

8.1.2 Flora 

Durante a saída de campo foi possível verificar a presença de sobreiros (Quercus 

suber), espécie protegida de acordo com o Decreto-Lei n.º 155/2004 de 30 de Junho, 

no sob coberto de várias áreas florestais ou sob a forma de pequenos conjuntos de 

árvores ao longo de toda a área de estudo. Uma vez que esta espécie ocorre de forma 

pontual, mas abrangente na área de estudo não foi possível delimitar os seus locais de 

ocorrência. 

De acordo com a bibliografia consultada (ICNF, 2013a; SPB, 2014), foi possível 

identificar 5 espécies sensíveis (enquadradas nos Anexos da Diretiva Habitats) 

potencialmente presentes na área de estudo (Quadro 8.1). 
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Quadro 8.1 – Espécies florísticas sensíveis potencialmente presentes na área de 

estudo e respetiva distribuição pelas quadrículas UTM 10x10km 

FAMÍLIA TAXON 
DIRETIVA N.º 

92/43/CEE 
QUADRÍCULAS 

AMARYLLIDACEAE 
Narcissus bulbocodium subsp. Bulbocodium Anexo V NG60 

Narcissus pseudonarcissus subsp. Nobilis Anexo II, Anexo IV NG60 

ASPARAGACEAE Ruscus aculeatus Anexo V 
NF69, NF79, 
NG60, NG61, 
NG70 

BLECHNACEAE Woodwardia radicans Anexo IV, Anexo II NG61 

PLANTAGINACEAE Veronica micrantha Anexo II, Anexo IV NG60 

Fonte: SPB, 2014 

Na área de estudo não estão identificadas árvores monumentais classificadas como 

arvoredo de interesse público (Lei n.º 53/2012, de 5 de setembro) (Registo Nacional 

do Arvoredo de Interesse Público (RNAIP)). A árvore de interesse público mais próxima 

da área de estudo é um carvalho-roble (Quercus róbur) que encontra-se em Guilhofrei 

(Vieira do Minho) a cerca de 200 m da área de estudo. Uma outra árvore classificada, 

próxima da área de estudo, é também um carvalho-roble, este localiza-se na União das 

Freguesias de Calvos e Frades (Povoa do Lanhos) e encontra-se a cerca de 890 m da 

área de estudo.  

8.1.3 Fauna 

Durante os levantamentos de campo foi confirmada a ocorrência de 5 espécies 

faunísticas: lagartixa-de-Carbonell (Podarcis carbonelli) (Fotografia 8.1), águia-de-asa-

redonda (Buteo buteo), melro (Turdus merula), lebre (Lepus granatensis), garrano 

(Equus caballus) (Fotografia 8.2). Nenhuma desta com estatuto de ameaça em 

Portugal. 
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Fotografia 8.1 – Indivíduo de lagartixa-de-Carbonell  

(Podarcis carbonelli), observado na AE 

 

 

Fotografia 8.2 – Grupo de garranos (Equus caballus),  

observado na AE 

São potenciais na área de estudo 13 espécies de vertebrados terrestres com estatuto 

de ameaça em Portugal, nomeadamente espécies classificadas como Vulnerável e Em 

perigo pelo Livro Vermelho dos Vertebrados de Portugal (LVVP) (Cabral et al., 2005).  

Ao nível Europeu, importa salientar que são também potenciais na área de estudo: 

 7 espécies de anfíbios incluídas em anexos da Diretiva Habitats (Anexos, B-II, 

B-IV e B-V); 
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 3 espécies de répteis incluídas em anexos da Diretiva Habitats (Anexos, B-II, B-

IV e B-V); 

 17 espécies de mamíferos incluídas em anexos da Diretiva Habitats (Anexos, 

B-II, B-IV e B-V); 

 9 espécies de aves incluídas em anexos da Diretiva Aves (Anexo A-I); 

 10 espécies de aves classificadas como SPEC2 (espécies de distribuição 

concentrada na europa, com estatuto de conservação desfavorável - 

ameaçadas). 

Tendo em conta o tipo de projeto em causa este capítulo irá focar-se nas espécies 

ameaçadas de aves, morcegos e lobo. Considerando-se que são estes os grupos 

faunísticos que se prevê que possam ser mais afetados pelas ações geradas pelo 

projeto. 

8.1.3.1 Aves 

De acordo com o Manual de apoio à análise de projectos relativos à instalação de 

linhas aéreas de distribuição e transporte de energia eléctrica (ICBN, 2010), a área de 

estudo são se encontra nas proximidades nem atravessa nenhuma área crítica ou 

muito crítica para as aves. 

Importa no entanto referir a presença potencial na área de estudo de 5 espécies de 

aves ameaçadas em Portugal e 10 espécies SPEC2 (Quadro 8.2). 

Quadro 8.2 – Espécies de aves ameaçadas potencialmente presentes  

na área de estudo 

ESPÉCIE NOME COMUM 
ESTATUTO 

LVVP 
SPEC 

QUADRÍCULAS UTM 
10X10KM 

Pernis apivorus Bútio-vespeiro VU n-SPEC NG61, NG70 

Circus pygargus Águia-caçadeira EN n-SPEC NF79, NG61, NG70 

Accipiter gentilis Açor VU n-SPEC NG61, NG70 

Falco subbuteo Ógea VU n-SPEC NF79, NG70 

Falco peregrinus Falcão-peregrino VU n-SPEC NG61 

Alectoris rufa Perdiz LC SPEC 2 NF79, NG60, NG61, NG70 

Otus scops Mocho-d'orelhas LC SPEC 2 NF69, NF79, NG70 

Caprimulgus europaeus Noitibó-cinzento VU SPEC 2 NF69, NF79, NG60, NG61 

Picus viridis Peto-real 
LC SPEC 2 NF69, NF79, NG60, NG61, 

NG70 
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ESPÉCIE NOME COMUM 
ESTATUTO 

LVVP 
SPEC 

QUADRÍCULAS UTM 
10X10KM 

Lullula arborea Cotovia-dos-bosques 
LC SPEC 2 NF69, NF79, NG60, NG61, 

NG70 

Sylvia undata Toutinegra-do-mato 
LC SPEC 2 NF69, NF79, NG60, NG61, 

NG70 

Phylloscopus bonelli 
Felosa-de-papo-
branco 

LC SPEC 2 
NF69 

Parus cristatus Chapim-de-poupa 
LC SPEC 2 NF69, NF79, NG60, NG61, 

NG70 

Carduelis cannabina Pintarroxo 
LC SPEC 2 NF69, NF79, NG60, NG61, 

NG70 

Miliaria calandra Trigueirão LC SPEC 2 NF69 

Nota: LC – Pouco preocupante; VU – Vulnerável, EN – Em Perigo 

O Bútio-vespeiro (Pernis apivorus) é uma espécie florestal que nesta zona do país 

ocorre essencialmente associado a manchas de carvalhal entrecortados por terrenos 

abertos com matos, lameiros e pastagens de altitude (Equipa Atlas, 2008). 

O açor (Accipiter gentilis) é uma ave de rapina com acentuados hábitos florestais, que 

nidifica habitualmente em povoamentos de pinheiro-bravo, e caça no interior destas 

manchas ou na sua orla. Embora na área de estudo dominem as manchas de 

eucaliptal, subsistem algumas áreas de pinhal que poderão albergar esta espécie  

(Equipa Atlas, 2008). 

A ógea (Falco subbuteo) apesar de ser uma espécie florestal prefere paisagens 

fragmentadas de manchas arborizadas intercaladas por áreas abertas. Nesta zona do 

País frequenta bosques de pinheiros ou de quercíneas e bosques ripícolas, próximos 

de campos agrícolas, pastagens zonas húmidas ou matos. Na área de estudo, e devido 

às características dos usos do solo, a ocorrência desta espécie é mais provável nas 

zonas de vale (Equipa Atlas, 2008). 

O falcão-peregrino (Falco peregrinus), potencial na zona norte da área de estudo, 

poderá nidificar nos vales encaixados com arribas escarpadas que se desenvolvem ao 

longo do vale do rio Cávado, esta espécie poderá também ter territórios de caça na 

área de estudo, nomeadamente em áreas abertas. 

A perdiz (Alectoris rufa) procura áreas arbustivas pouco densas ou em mosaico com 

zonas abertas com herbáceas. Esta espécie sofreu uma redução da sua área de 

distribuição no Norte do país, como resultado da degradação dos habitats e da 

inadequada gestão e sobre-exploração cinegética (Equipa Atlas, 2008). Na área de 
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estudo a presença desta espécie poderá estar associada às áreas mais naturais e 

sujeitas a menor pressão humana, como áreas de cumeada, ocupadas por matos e 

pastagens, mais abundantes na zona sudeste. 

O mocho-d’orelhas (Otus scops) é uma espécie associada sobretudo a habitats 

semiabertos, como zonas agrícolas tradicionais compartimentadas por sebes arbóreas 

e pomares de sequeiro. Ocupa também jardins, montados, soutos, bosques pouco 

densos e matas ripícolas (Equipa Atlas, 2008). Na área de estudo o mosaico criado pela 

alternância entre áreas agrícolas e florestais poderá reunir condições para a 

ocorrência desta espécie. 

O noitibó-cinzento (Caprimulgus europaeus) é uma espécie que pode surgir associada 

a bosques pouco densos de coníferas ou folhosas, podendo utilizar essas áreas tanto 

para nidificação como para alimentação. A sua ocorrência na área de estudo poderá 

estar associada às pequenas manchas de floresta autóctone que aí ocorrem sobretudo 

nas zonas de vale. 

O Peto-verde (Picus viridis) está associado a habitats florestais e agro-florestais, 

incluindo pinhais, carvalhais, matas ripícolas, lameiros e soutos (Equipa Atlas, 2008). 

Dado o predomínio de manchas florestais em mosaico com áreas agrícolas na área de 

estudo, a sua ocorrência é muito provável. 

A cotovia-dos-bosques (Lullula arborea) é uma espécie de distribuição alargada por 

todo o território nacional. É uma espécie ligada a bosques abertos e habitats em 

mosaico, com bosquetes intercalados com áreas abertas, ou na orla de bosques mais 

extensos (Equipa Atlas, 2008). 

A flosa-de-papo-branco (Phylloscopus bonelli) é uma ave estival, ou seja que apenas 

ocorrem em Portugal durante a época de reprodução. É uma espécie florestal 

associada a bosques de carvalho-negral com sub-bosque, matas ripícolas e soutos 

(Equipa Atlas, 2008). 

O chapim-de-poupa (Parus cristatus) é também uma espécie florestal que ocorre em 

bosques mistos de pinheiros e sobreiros e matas de produção de pinheiro-bravo, onde 

parece ser mais abundante (Equipa Atlas, 2008). Apesar de, na área de estudo, as 

áreas de pinheiro-bravo serem menos abundantes do que as de eucalipto, a presença 

desta espécie é ainda assim potencial. 

O pintarroxo (Carduelis canabina) tem uma distribuição alargada por todo o território 

nacional. É uma espécie eclética, contudo, prefere áreas com escasso coberto arbóreo, 
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ricas em pastagens, pousios, incultos, terrenos agrícolas e matagais pouco 

desenvolvidos (Equipa Atlas, 2008). Na área de estudo a sua presença é mais provável 

na zona sudeste. 

O Trigueirão (Miliaria calandra) ocorre de forma muito dispersa nesta região. Evita 

áreas muito florestadas, ocorrendo sobretudo associada a habitats agrícolas, mas 

também ocupando outros habitats abertos, com árvores dispersas, ou matos (Equipa 

Atlas, 2008). Na área de estudo, esta espécie é potencial no limite sul, onde 

efetivamente ocorrem algumas áreas abertas  

8.1.3.2 Morcegos 

De acordo com o Manual de apoio à análise de projectos relativos à instalação de 

linhas aéreas de distribuição e transporte de energia eléctrica (ICBN, 2010) não estão 

identificados abrigos de importância nacional no interior da área de estudo. A área de 

estudo abrange no entanto uma área de proteção a um abrigo de importância local ou 

regional (Figura 8.2).  
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Figura 8.2 - Abrigos de morcegos nas proximidades da Área de estudo 

Este abrigo localiza-se na envolvente da povoação Vieira do Minho. Aguarda-se a 

cedência de informação por parte do ICNF para caracterizar o referido abrigo e as 

espécies que alberga. O abrigo de importância nacional mais próximo da área de 

estudo, localiza-se a mais de 19 km a sudeste. 

8.1.3.3 Lobo 

Embora a área de estudo não atravesse o território de nenhuma alcateia de lobo 

(Canis lupus), a espécie pode ocorrer de forma pontual na área de estudo, sobretudo 

nas áreas mais elevadas e com menor pressão humana. A Alcateia mais próxima 

encontra-se a cerca de 2,5 km (Cabreira), abrangendo as quadrículas NG70, NG71, 

NG80 e NG81 (Figura 8.3).  
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Figura 8.3 – Localização da Alcateia Cabreira 

 

Esta é uma alcateia com reprodução confirmada entre 1996 e 2001 e em 2003 

(Pimenta et al., 2005), não tendo o Grupo Lobo, no âmbito do contacto com as 

entidades (Anexo I – Contacto com as entidades), fornecido mais dados para além dos 

apresentados, para caracterizar a atividade de lobo nesta alcateia para os períodos 

mais recentes. 

8.2 Uso do solo 

O Uso do Solo na AE foi delimitado de acordo com a cartografia COS 2007, tendo o 

mesmo sido complementado através da consulta da fotografia aérea e do trabalho de 

campo, realizado nos dias 21 e 22 de abril e 8 de maio de 2017. 
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É importante salientar que tal como descrito no Capitulo 5.1, a definição da AE 

procurou desde logo evitar o atravessamento de áreas urbanas, contudo, dado tratar-

se de um território extremamente povoado, não foi possível encontrar uma AE inócua 

a este tipo de ocupação. 

No Quadro 8.3 apresenta-se uma síntese da ocupação do solo na Área de Estudo, 

tendo por base a Carta de Uso do Solo da DGT, 2007. 

Quadro 8.3 – Ocupação do solo na Área de Estudo  

CLASSES DE OCUPAÇÃO DO SOLO ÁREA (ha) % 

Águas interiores 57,88 0,44 

Áreas agrícolas heterogéneas 783,94 5,95 

Áreas de extração de inertes, áreas de deposição de resíduos e 
estaleiros de construção 

25,64 0,19 

Culturas permanentes 104,79 0,79 

Culturas temporárias 2 037,53 15,45 

Espaços verdes urbanos, equipamentos desportivos, culturais e de 
lazer, e zonas históricas 

4,42 0,03 

Florestas 5 105,05 38,72 

Florestas abertas e vegetação arbustiva e herbácea 3 584,43 27,18 

Indústria, comércio e equipamentos gerais 32,75 0,25 

Tecido urbano 824,06 6,25 

Zonas descobertas e com pouca vegetação 625,13 4,74 

Total 13 185,62 100,00 

Fonte: COS (Carta de Ocupação do Solo) 2007 (DGT). 

 

A ocupação do solo da AE está representada no Desenho 4 do Volume II – Peças 

Desenhadas. 

Em termos gerais, a AE implanta-se sobre um território com uso do solo bastante 

fracionado, caracterizado por uma ocupação maioritariamente florestal (65,90%) e 

agrícola (22,19%), mas marcado por aglomerados urbanos de pequena dimensão e por 

edificação dispersa que surge ao longo das principais vias de comunicação.  

A AE tem um desenvolvimento Norte-Sul, sendo que as características de ocupação 

são relativamente homogéneas, com um tecido urbano constante e disperso, em 

pequenas povoações, e com a presença de linhas de água de importância significativa 

e corpos de água, como albufeiras de barragens. 
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Áreas de floresta 

As áreas florestais estão subdivididas em “florestas” (38,7%) e “florestas abertas com 
vegetação arbustiva e herbácea” (27,18%). 

A ocupação de florestas é marcante mas dispersa, sendo composta por zonas de 

eucaliptal e pinhal distintas, ou ambas com zonas de matos (Fotografia 8.3 a 

Fotografia 8.6). 

  

Fotografia 8.3 – Eucaliptal  

(zona envolvente a Soutelo) 

Fotografia 8.4 – Pinhal  

(zona envolvente de Outeiro) 

 

 
Fotografia 8.5 – Floresta mista dispersa  

(próxima da localidade de Portela – zona Norte da AE) 
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Fotografia 8.6 – Floresta mista dispersa  

(zona sul da AE, próximo de Serafão) 

Existem também zonas descobertas e com pouca vegetação (Fotografia 8.7), dispersas 

por toda a AE e misturadas com zonas de floresta mista e povoações, que de acordo 

com a Carta de Ocupação do Solo (DGT, 2007), correspondem e cerca de 5% da AE. 

 

Fotografia 8.7 – Zonas descobertas e com pouca ocupação dispersas  

(zona sul da AE, próximo de Toural) 
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Áreas Agrícolas  

Nas áreas agrícolas encontram-se igualmente dispersas por toda a AE, as culturas 

temporárias assumem maior peso (15,45%), seguidas de áreas agrícolas heterogéneas 

(5,95%) - Fotografia 8.8, Fotografia 8.9, Fotografia 8.10 e Fotografia 8.11.  

  

Fotografia 8.8 – Vinha – próximo de Calvos 

(zona envolvente a Calvos) 

Fotografia 8.9 – Culturas heterogéneas  

(zona envolvente de Anissó) 

  

Fotografia 8.10 – Culturas heterogéneas 

(zona envolvente a Agrela) 

Fotografia 8.11 – Culturas temporárias  

(zona envolvente de Nasce) 

 

As áreas agrícolas apresentam um sistema de cultura marcadamente tradicional, onde 

se verifica alguma diversidade de culturas, que tenta retirar o maior partido das 

parcelas. No interior das parcelas, observam-se culturas temporárias, de leguminosas, 

batata e de hortícolas. As parcelas são ladeadas por vezes, pelas típicas vinhas de 
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enforcado, características do Minho, as quais chegam atingir cerca de três metros de 

altura. Estando esta área inserida na região do vinho verde, é comum encontrar-se 

áreas de vinha de maior extensão com um sistema de cultura moderno. 

Águas Interiores 

De acordo com a Carta de Ocupação do Solo (DGT, 2007), a AE tem cerca de 0,44% de 

água interiores que, conforme se constatou na visita ao local, correspondem a diversas 

linhas de água de caudal permanente e a planos de água, como albufeiras. 

Ao nível dos cursos de água, de referir que muitos são utilizados para o 

estabelecimento de praias fluviais (espaços de lazer), sendo de destacar o rio Ave, o 

qual atravessa a zona sul da AE, com sentido nordeste-sudoeste (Fotografia 8.12, 

Fotografia 8.13 e Fotografia 8.14). 

 

  

Fotografia 8.12 – Rio Ave (Montante da 

Albufeira das Andorinhas, em Monte) 

Fotografia 8.13 – Rio Ave (Jusante da 

Albufeira das Andorinhas) 
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Fotografia 8.14 – Rio Ave (zona de Garfe) 

 

O rio Ave nasce na Serra da Cabreira e percorre 101 km até à foz, em Vila do Conde, 

sendo que apesar da sua sub-bacia abranger entre outros, os municípios de Fafe, 

Guimarães, Póvoa do Lanhoso e Vieira do Minho, o rio Ave atravessa os municípios de 

Vieira do Minho, Póvoa do Lanhoso e Guimarães. 

Em termos de planos de água, de referir a Albufeira das Andorinhas, integralmente 

inserida na AE (centro-sul) – Fotografia 8.15. 

 

  

Fotografia 8.15 – Albufeira das Andorinhas 
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A zona Norte da AE abrange marginalmente a Albufeira da Caniçada, nomeadamente, 

o plano de água e a zona de proteção da albufeira (Fotografia 8.16). 

  

Fotografia 8.16 – Albufeira da Caniçada 

A zona Este da AE abrange marginalmente a Albufeira do ERMAL, nomeadamente, o 

plano de água e a zona de proteção da albufeira (Fotografia 8.17). 

  

Fotografia 8.17 – Albufeira do ERMAL 

 

Tecido Urbano 

O tecido urbano tem um peso considerável, correspondendo a cerca de 6,25% da AE. 

No município de Vieira do Minho, destaca-se a zona de Soengas e Tabuaças, 

especialmente, as localidades de Cerdeirinhas (Fotografia 8.18) e Pepim, e ainda, mais 

a sul, a zona de Soutelos e Anissó (Fotografia 8.19 e Fotografia 8.20). 
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Fotografia 8.18 – Vista sobre Cerdeirinhas 

 

  

Fotografia 8.19 – Soutelo Fotografia 8.20 – Anissó 

 

No município de Póvoa do Lanhoso, destaca-se a zona de Serzedelo, nomeadamente, 

Boticas de Cima, Boticas de Baixo, Bezerral e Portela. Mais a este, destaca-se a zona de 

Redufinho, Frades e Calvos e mais a sul, destaca-se a zona de Oliveira e Fonte Arcada 

(Fotografia 8.21) e a zona de Travassos, Brunhais e Esperança, na zona envolvente à 

Albufeira das Andorinhas. 
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Fotografia 8.21 – Zona de Oliveira (vista de norte) 

 

Na zona sudoeste da AE, ainda no município de Póvoa do Lanhoso, destacam-se as 

localidades de Taíde (Fotografia 8.22) e Garfe. 

 

Fotografia 8.22 – Localidade de Taíde 

Na mesma zona da AE, mas no município de Guimarães, destacam-se as zonas de 

Arosa, Castelões e na zona sul da AE, destaca-se a zona de Agrela e Serafão no 

município de Póvoa do Lanhoso (Fotografia 8.23 e Fotografia 8.24). 
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Fotografia 8.23 – Zona da Agrela Fotografia 8.24 – Zona de Serafão 

 

Indústria, comércio e equipamentos gerais 

No que se refere à presença de indústrias, comércio e equipamento gerais, a sua 

representatividade na AE embora seja de apenas 0,25%, no trabalho de campo foram 

identificadas algumas de forma dispersa e outra em formato de zona industrial 

específica para o efeito. Na localidade de Pepim (Tabuaças, Vieira do Minho) 

identificou-se o Parque Industrial de Pepim com diversos pavilhões associadas a 

indústrias locais (Fotografia 8.25). 
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Fotografia 8.25 – Parque Industrial de Pepim 

 

Em Fonte Arcada identificaram-se também algumas indústrias, junto à M1366 

(Fotografia 8.26). 

  

Fotografia 8.26 – Parque Industrial de Pepim 

 

Áreas de extração de inertes, áreas de deposição de resíduos e estaleiros de 

construção  

De acordo com a Carta de Uso do Solo (DGT,2007), na AE existem áreas de extração de 

inertes, áreas de deposição de resíduos e estaleiros de construção, que correspondem 

e cerca de 0,19% da mesma. No trabalho de campo foi identificada uma área de 

pedreiras, em consonância com o identificado também ao nível do PDM, no município 
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de Vieira do Minho, na zona de Anissó que, aparentemente, estão em funcionamento. 

No entanto, esta informação será confirmada com a receção da informação 

proveniente das entidades com responsabilidade nesta matéria. 

Espaços verdes urbanos, equipamentos desportivos, culturais e de lazer, e zonas 

históricas  

A categoria de Espaços verdes urbanos, equipamentos desportivos (), culturais e de 

lazer, e zonas históricas, embora tenha uma presença pouco significativa, 

correspondente a cerca de 0,03% da AE, no trabalho de campo foram identificados 

alguns destes espaços. 

Em termos de equipamentos de lazer, destaca-se no município da Póvoa de Lanhoso, 

na envolvente da localidade de Calvos, um Campo de Tiro em funcionamento 

identificado no trabalho de campo e confirmado através do respetivo PDM (Fotografia 

8.27). 

 

  

Fotografia 8.27 – Campo de Tiro (Calvos, Póvoa de Lanhoso) 

 

Conforme referido anteriormente, muitas das linhas de água nesta região são 

aproveitadas para o estabelecimento de praias fluviais – espaço de lazer (Fotografia 

8.28). 
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Fotografia 8.28 – Praia fluvial no afluente da ribeira de Vides / rio Pequeno 

 

De referir ainda que nas zonas envolvente às albufeiras, sobretudo, na Albufeira 

Caniçada, existem diversos alojamentos turísticos associados à presença da mesma. 

Na localidade de Oliveira, em Póvoa de Lanhoso, destaca-se o Parque Aventura 

DiverLanhoso (Fotografia 8.29). 

  

Fotografia 8.29 – Parque Aventura DiverLanhoso 
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Em termos de equipamentos desportivos foram identificados diversos campos de 

futebol na AE e ao nível de zonas históricas, foram identificados diversos elementos 

culturais e históricos, dos quais se destacam as igrejas (Fotografia 8.30) e a Ermida de 

Nossa senhora da Lapa, em Soutelo, Vieira do Minho (Fotografia 8.31). 

 

   

Igreja em Botica de 

Baixo 

Igreja em Mosteiro Igreja em Soutelo 

Fotografia 8.30 – Elementos culturais na AE 

 

  

Fotografia 8.31 – Nossa Senhora da Lapa 
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Destaca-se também a Ponte Mem Gutierres (Fotografia 8.32) sobre o rio Ave e na 

localidade de Ponte. 

  

Fotografia 8.32 – Ponte de Mem Gutierres 

 

Ainda de destacar na zona Sudoeste da AE, a presença da Serra de São Mamede 

(Fotografia 8.33). 

 

  

Fotografia 8.33 – Serra de São Mamede 
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8.3 Componente Social 

8.3.1 População e demografia 

Os quadros seguintes enquadram demograficamente a AE ao nível dos municípios 

abrangidos.  

Relativamente às freguesias, dado o número ser relativamente elevado, os respetivos 

dados demográficos são apresentados no Anexo II - Socioeconomia. 

Quadro 8.4 – Evolução da população residente e densidade populacional 

NUT III 

MUNICÍPIO 

POPULAÇÃO RESIDENTE 
(N.º) 

VAR 
2001-2011 

(%) 

DENSIDADE 
POPULACIONAL 

(HAB/KM
2
) 

2001 2011 2015 2011 

Ave  509 968 511 737 --- 0 411 

  Fafe 52 757 50 633 49 351 -4 231 

  Guimarães 159 576 158 124 154 920 -1 656 

  Póvoa de Lanhoso 22 772 21 886 21 690 -4 165 

  Vieira do Minho 14 724  12 997  12 992  -12 60 
Fonte: INE, Censos 2001 e 2011, Estimativas da População em 2015 

Entre 2001 e 2011, datas dos dois últimos Censos, todos os municípios abrangidos pela 

AE registaram um decréscimo da população residente, destacando-se o município de 

Vieira do Minho (-12%), e logo de seguida o município de Fafe e da Póvoa de Lanhoso 

(-4%) e o município de Guimarães (-1%). 

A população residente em 2015 mantém a tendência semelhante entre 2001 e 2011, 

para todos os municípios abrangidos pelam AE. 

Relativamente à densidade populacional, em 2011, o município de Guimarães destaca-

se com cerca de 600 hab/km2, enquanto os restantes municípios apresentam uma 

densidade populacional na ordem dos 200 hab/km2, à exceção do município de Vieira 

do Minho que apresenta uma densidade populacional na ordem dos 60 hab/km2. 

Dentro da AE, ainda para os resultados de 2011, as freguesias com maior densidade 

populacional são Póvoa de Lanhoso (Nossa Senhora do Amparo), com 927,2 hab/km2 , 

situada em Póvoa de Lanhoso, seguida da freguesia de Vieira do Minho 

(311,6  hab/km2) situada no município de Vieira do Minho. As freguesias com menor 

densidade populacional são Soutelo (atualmente integra a União das freguesias de 

Anissó e Soutelo), no município de Vieira do Minho, com 27,8 hab/km2, seguida de 
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Monte (atualmente integra a União de freguesias de Monte e Queimadela), no 

município de Fafe, com 32,2 hab/km2.  

Analisando os dados do Anexo II - Socioeconomia, relativos às freguesias abrangidas 

pela AE, é possível verificar que as freguesias com mais população são as freguesias 

com maior densidade populacional, como referido anteriormente, Póvoa de Lanhoso 

(Nossa Senhora do Amparo) e Vieira do Minho com 5 052 hab. e 2 239 hab., 

respetivamente. 

As taxas de crescimento dos municípios abrangidos pela AE apontam para uma 

relativa estabilidade populacional, já que os valores nos anos mais recentes 

apresentam crescimentos próximos de zero, conforme é possível constatar pelo 

Quadro 8.5, com exceção pontual de alguns valores referentes ao município de Vieira 

do Minho.  

Quadro 8.5 – Taxas de crescimento da população 

MUNICÍPIO 

TAXA DE CRESCIMENTO 
EFETIVO (%) 

TAXA DE CRESCIMENTO 
NATURAL (%) 

TAXA DE CRESCIMENTO 
MIGRATÓRIO (%) 

2001 2011 2013 2015 2001 2011 2013 2015 2001 2011 2013 2015 

Fafe 0,18 -0,21 -0,61 -0,46 0,37 -0,05 -0,18 -0,17 -0,19 -0,17 -0,43 -0,30 

Guimarães 0,44 -0,10 -0,58 -0,38 0,61 0,22 0,00 0,03 -0,18 -0,32 -0,58 -0,41 

Póvoa de Lanhoso 0,23 0,23 -0,21 -0,24 0,28 -0,07 -0,22 -0,26 -0,05 0,31 0,02 0,01 

Vieira do Minho -0,59 -0,93 -1,08 -1,20 -0,27 -0,60 -0,49 -0,87 -0,32 -0,33 -0,58 -0,34 

Fonte: INE, Indicadores demográficos (1992-2013); INE, Indicadores demográficos (2011-2015) 

Os dados demográficos apresentados no Quadro 8.6 refletem uma tendência para o 

envelhecimento da população nos últimos anos, a qual está também associada a uma 

diminuição da taxa de natalidade. 

Quadro 8.6 – Indicadores demográficos 

MUNICÍPIO 

ÍNDICE DE ENVELHECIMENTO 
(N.º) 

TAXA BRUTA DE NATALIDADE 
(‰) 

2001 2011 2013 2015 2001 2011 2013 2015 

Fafe 72,4 104,7 117,1 131,9 12,5 8,0 7,1 7,2 

Guimarães 53,1 88,5 100,0 114,4 12,6 8,9 7,2 7,6 

Póvoa de Lanhoso 76,3 105,8 118,6 128,2 11,7 7,8 6,4 7,2 

Vieira do Minho 112,0 163,8 173,5 195,2 10,2 7,6 7,0 5,9 

Fonte: INE, Indicadores demográficos (1992-2013); INE, Indicadores demográficos (2011-2015) 



 
T2017-167-01-AMB-05917 

 
EIA DA LINHA CANIÇADA-FAFE 2, A 150 kV 

ESTUDO DE GRANDES CONDICIONANTES AMBIENTAIS (EGCA) 
 

VOLUME I - RELATÓRIO SÍNTESE 
 

 

 71  

8.3.2 Emprego e Atividades Económicas 

No Quadro 8.7 são apresentados dados relativos às taxas de atividade e à distribuição 

da população ativa empregada por sector de atividade, em 2001 e 2011. 

Quadro 8.7 – Taxa de atividade e distribuição da população empregada  

por sector de atividade 

MUNICÍPIO 

TAXA DE 
ATIVIDADE (%) 

DISTRIBUIÇÃO DA POPULAÇÃO EMPREGADA 
POR SECTOR DE ATIVIDADE (%) 

PRIMÁRIO SECUNDÁRIO TERCIÁRIO 

2001 2011 2001 2011 2001 2011 2001 2011 

Fafe 47,4 46,11 4,0 1,5 60,0 49,4 36,0 49,1 

Guimarães 53,7 51,35 1,9 0,5 64,5 51,3 33,7 48,3 

Póvoa de Lanhoso 42,8 43,01 6,6 5,5 55,2 42,4 38,2 52,1 

Vieira do Minho 36,3 39,68 7,9 5,1 45,7 32,4 46,4 62,5 
Fonte: INE, Recenseamento da população e habitação - Censos 2001; INE, Recenseamento da população e habitação - 

Censos 2011 

De acordo com o Quadro 8.7, os dados evidenciam uma distribuição da população 

ativa empregada maioritariamente no sector secundário, seguido do sector terciário e 

verificando-se uma expressão reduzida do sector primário. Esta situação é também um 

reflexo do tecido empresarial da AE, conforme se verifica através da Figura 8.4. 

Ainda relativamente à taxa de atividade apresentada no Quadro 8.7, de referir que em 

Fafe e Guimarães se verifica um ligeiro decréscimo de 2001 para 2011, enquanto que 

para Póvoa de Lanhoso e Vieira do Minho se observa um ligeiro acréscimo. 
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Fonte: INE, Sistema de contas integradas das empresas 

Figura 8.4 – Proporção do número de empresas (por sector de atividade económica) 

nos concelhos da AE 

 

No que respeita à composição do tecido empresarial, e através do gráfico apresentado 

na Figura 8.4, é possível constatar o destaque do sector terciário e especificamente do 

“comércio por grosso e retalho e reparação de veículos automóveis e motociclos”, 
mas também das “indústrias transformadoras” e da “construção” do sector 

secundário. 

As atividades do sector primário, como “agricultura, produção animal, caça, floresta e 

pesca”, têm pouco peso comparativamente com os outros sectores, facto que 

evidencia o carácter extremamente urbano dos municípios abrangidos pela AE. No 

município da Póvoa de Lanhoso e de Vieira do Minho, o sector primário tem maior 

expressividade, apresentando a maior proporção de áreas agrícolas. 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Fafe

Guimarães

Póvoa de
Lanhoso

Vieira do
Minho

Agricultura, produção animal, caça, floresta e pesca
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motociclos
Transportes e armazenagem
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Atividades de informação e de comunicação

Atividades imobiliárias
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Educação

Atividades de saúde humana e apoio social
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Outras atividades de serviços
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8.4 Ordenamento do território e condicionantes ao uso do solo 

8.4.1 Instrumentos de gestão territorial 

No Quadro 8.8 identificam-se os principais instrumentos de ordenamento territorial 

em vigor na AE, incluindo planos especiais, sectoriais, de âmbito regional e municipal. 

Quadro 8.8 – IGT aplicáveis à AE 

INSTRUMENTO DE GESTÃO 
TERRITORIAL (IGT) 

MUNICÍPIO DIPLOMA LEGAL 

Plano de 
Gestão de 
Região 
Hidrográfica 
(PGRH) 

Cávado, Ave e Leça 
(RH2) 

Fafe 

Declaração de Retificação n.º 22-B/2016, de 
18 de novembro 
Resolução de Conselho de Ministros n.º 
52/2016, de 20 de setembro 

Guimarães 

Póvoa de 
Lanhoso 

Douro (RH3) 
Fafe 

Vieira do Minho 

Plano 
Regional de 
Ordenamento 
Florestal 
(PROF) 

Baixo Minho 

Fafe 
Portaria n.º 141/2015, de 21 de maio, 
Portaria n.º 78/2013, de 19 de fevereiro 
Decreto Regulamentar n.º 17/2007, de 28 de 
março 

Guimarães 

Póvoa de 
Lanhoso 

Vieira do Minho 

Plano Diretor Municipal (PDM) 

Fafe 
Aviso n.º 9711/2016, de 5 de agosto 
Aviso n.º 10198/2015, de 7 de setembro 

Guimarães Aviso n.º 6936/2015, de 22 de junho 

Póvoa de 
Lanhoso 

Aviso n.º 10636/2016, de 25 de agosto 
Aviso n.º 7886/2015, de 16 de julho 

Vieira do Minho Aviso n.º 6569/2015, de 12 de junho 

Plano de Ordenamento da Albufeira 
(POA) da Caniçada 

Vieira do Minho 
Resolução do Conselho de Ministros n.º 
92/2002, de 7 de maio 

Plano de Ordenamento da Albufeira 
(POA) do ERMAL 

Vieira do Minho 

Resolução do Conselho de Ministros n.º 
1/2013, de 9 de janeiro 

Programa Especial da Albufeira do 
Ermal (PEAE) 

Despacho n.º 3843/2017, de 8 de maio 

 

Planos de Gestão de Região Hidrográfica (PGRH) 

No que se refere aos PGRH Cávado, Ave e Leça (RH2) e Douro (RH3), abrangidos pela 

AE, estes constituem um instrumento de planeamento e de ordenamento ao nível dos 

recursos hídricos e visam a gestão, a proteção e a valorização ambiental, social e 

económica das águas, ao nível das bacias hidrográficas integradas nas respetivas 

regiões hidrográficas. A Resolução do Conselho de Ministros n.º 52/2016, de 20 de 

setembro, retificada e republicada pela Declaração de Retificação n.º 22-B/2016, de 18 
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de novembro, aprova os Planos de Gestão de Região Hidrográfica de Portugal 

Continental para o período 2016-2021. 

OS PGRH estabelecem, para as massas de água da sua jurisprudência, um conjunto de 

objetivos estratégicos e ambientais, bem como um conjunto de metas a atingir, 

segundo medidas desenhadas para o cumprimento desses objetivos, tendo em vista o 

adequado planeamento, controlo, gestão e valorização dos recursos hídricos.  

Em geral os objetivos passam por promover a existência de um quadro institucional 

em termos de gestão de recursos hídricos capaz e eficiente; por assegurar a gestão 

sustentável do recurso água (assegurando a disponibilidade de água para os diversos 

usos – necessidades dos ecossistemas, das populações e das atividades económicas); 

por prevenir e mitigar os efeitos provocados por riscos naturais ou antropogénicos; 

por promover o bom estado físico, químico e ecológico das massas de água através da 

prevenção dos processos de degradação da água e redução gradual da poluição, 

garantindo a qualidade dos recursos hídricos da região para os ecossistemas e 

diferentes usos da água; por promover o aumento do conhecimento dos recursos 

hídricos através de inventário, monitorização do estado quantitativo e qualitativo das 

massas de água e investigação direcionada; e por promover a comunicação, 

sensibilização e articulação com os fatores-chave em matéria de água, no decurso do 

processo de planeamento e gestão de recursos hídricos. 

Considerando a tipologia de projeto em análise, e dado que não se comportará como 

fonte poluidora ou como significativa pressão sobre os recursos hídricos locais, não se 

identificam diretrizes ou medidas dos PGBH em vigor e aplicáveis com as quais o 

mesmo colida. 

Planos Regionais de Ordenamento Florestal (PROF)  

Os PROF são instrumentos sectoriais de gestão territorial que têm como objetivo a 

avaliação das potencialidades dos espaços florestais do ponto de vista dos seus usos 

dominantes; a definição do elenco de espécies a privilegiar nas ações de expansão e 

reconversão do património florestal; a identificação dos modelos gerais de silvicultura 

e de gestão dos recursos mais adequados; a definição das áreas críticas do ponto de 

vista do risco de incêndio, da sensibilidade à erosão e da importância ecológica, social 

e cultural, bem como das normas específicas de silvicultura e de utilização sustentada 

dos recursos a aplicar nestes espaços. 
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A AE abrange áreas do PROF do Baixo-Minho, nos municípios de Fafe, Guimarães, 

Póvoa de Lanhoso e Vieira do Minho, conforme é possível verificar através da Figura 

8.5. 

 
Figura 8.5 – Extrato do PROF Baixo Minho 

De acordo com a Figura 8.5, a AE está inserida na sub-região homogénea Sra. da 

Abadia-Merouço e ligeiramente nas sub-regiões de Cávado-Ave (zona sudoeste) e 
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Cabreira (zona nordeste), sendo que se destacam os objetivos específicos para a sub-

região da Senhora da Abadia-Merouço, a qual visa a implementação e incrementação 

das funções de proteção, de silvopastorícia, caça e pesca nas águas interiores e de 

produção através de: 

 Proteção - Proceder à recuperação do perfil do solo através de arborizações 

que induzam o restabelecimento da sua capacidade bioprodutiva e garantir a 

integridade ecológica das águas interiores através do melhoramento das 

cortinas ripárias existentes; 

 Silvopastorícia, caça e pesca nas águas interiores - Recurso a práticas que 

conduzam ao melhoramento da atividade silvopastoril, tais como: promoção 

do ordenamento/gestão do pastoreio, beneficiação de pastagens por 

sementeira, estabelecimento de pastagens permanentes e incentivo à 

produção de raças com denominação de origem protegida; fomentação da 

atividade cinegética através da monitorização do estado das populações 

cinegéticas, aumento da fiscalização do ato cinegético, acompanhamento dos 

planos de gestão, implementação de um sistema de registo de dados e 

implementação e beneficiação de infraestruturas de suporte; promoção da 

atividade de pesca pela identificação e divulgação de troços com potencial, da 

implementação e beneficiação de infraestruturas de suporte, da realização de 

estudos de monitorização das populações piscícolas e da criação de zonas de 

pesca desportiva; 

 Produção - Promoção da floresta de produção recorrendo à utilização de 

espécies com bom potencial produtivo que permitam obter madeira de 

qualidade, principalmente nos terrenos agrícolas abandonados, e outros 

produtos não lenhosos; à aplicação de técnicas silvícolas capazes de elevar o 

valor comercial do produto final e à promoção de uma correta e efetiva gestão 

das manchas de carvalhal. 

Do PROF do Baixo Minho abrangido pela AE, destacam-se dois corredores ecológicos, 

nomeadamente o corredor associado ao rio Cávado e ao rio Ave, sendo que o primeiro 

é apenas abrangido marginalmente.  

Nos corredores ecológicos, “as normas a aplicar, no âmbito do planeamento florestal, 
são as consideradas para as funções de proteção e conservação, nomeadamente a 

subfunção de proteção da rede hidrográfica, com objetivos de gestão e intervenções 

florestais ao nível da condução e restauração de povoamentos nas galerias ripícolas, 

bem como a subfunção de conservação de recursos genéticos, com objetivos de 

gestão da manutenção da diversidade genética dos povoamentos florestais e 
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manutenção e fomento dos próprios corredores ecológicos”. Os corredores ecológicos 
devem ser objeto de tratamento específico no âmbito dos planos de gestão florestal e 

devem ainda contribuir para a definição da estrutura ecológica municipal no âmbito 

dos PMOT. 

A AE abrange ainda Áreas Criticas do ponto de vista da defesa da Floresta contra 

incêndios, nomeadamente na zona centro e nordeste. 

Quanto a Zonas Florestais Relevantes identificadas pelos PROF, designadamente 

Florestas Modelo, Parque Florestal e Perímetro Florestal, apenas o Perímetro Florestal 

está abrangido pela AE. 

Destacam-se também as albufeiras, nomeadamente a Albufeira das Andorinhas e a 

Albufeira do ERMAL. 

Os PROF definem ainda Zonas de Intervenção Florestal (ZIF), as quais são áreas 

territoriais contínuas e delimitadas, constituídas maioritariamente por espaços 

florestais, submetidos a um plano de gestão e um plano de defesa da floresta, geridos 

por uma única entidade. Da consulta realizada à informação disponível no site do 

ICNF, a AE não abrange qualquer ZIF, uma vez que nenhum dos municípios abrangidos 

pela mesma são referidos nas ZIF estabelecidas.  

Os PROF encontram-se atualmente em revisão, estando suspensa pela Portaria n.º 

141/2015, de 21 de maio, que altera a Portaria n.º 78/2013, de 19 de fevereiro, a 

aplicação das seguintes disposições dos regulamentos respetivos: artigo 35.º e artigos 

37.º a 41.º do regulamento do PROF do Baixo Minho. 

De referir, que em fase de projeto de execução será necessário salvaguardar as 

distâncias de segurança da futura linha relativamente à sobrepassagem de áreas 

florestais, conforme indicado no Regulamento de Segurança de Linhas Elétricas de Alta 

Tensão. 

Planos Diretores Municipais (PDM) 

Nos Regulamentos dos PDM, as referências às infraestruturas de transporte de 

energia elétrica são de carácter genérico, mencionando-se que devem ser respeitadas 

as servidões e restrições de utilidade pública nos termos da legislação em vigor, 

nomeadamente, em conformidade com o Regulamento de Segurança de Linhas de 

Alta Tensão, de forma a garantir a segurança destas infraestruturas e a sua 

compatibilização com as edificações ou outros usos do solo na sua vizinhança. Da 
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mesma forma, não estão definidos nas plantas de ordenamento e de condicionantes 

dos PDM abrangidos corredores para implantação de futuras linhas elétricas de alta 

tensão. 

Tendo em consideração a informação contida nos PDM, relativamente aos 

condicionamentos impostos à passagem de linhas de transporte de energia, verificou-

se que em termos gerais as classes e categorias de espaços mais sensíveis, do ponto 

de vista do ordenamento do território nos municípios abrangidos pela AE são as 

seguintes: 

Solo Rural 

 Aglomerado rural 

 Área de edificação dispersa 

 Espaço de exploração de recursos geológicos / Espaço de recurso geológico / 

Local de interesse geológico / Espaço de indústria extrativa / Área de extração 

de pedreira  

 Espaço de ocupação turística 

 Espaço de equipamento estruturante / Espaço de equipamento e outra 

estrutura 

Solo Urbano 

 Espaço residencial / Área residencial 

 Espaço de uso especial 

 Espaço de equipamento / Espaço de equipamento estruturante / Área para 

equipamento 

 Espaço de turismo residencial 

Nas Plantas de Ordenamento dos PDM abrangidos, observa-se a delimitação de 

algumas Unidade Operativas de Planeamento e Gestão (UOPG), as quais deverão ser 

igualmente evitadas na definição de corredores para a passagem da LMAT. 

As principais diretrizes de ordenamento territorial e sua manifestação espacial são 

sintetizadas na Carta Síntese de Ordenamento (Desenho 5 do Volume II – Peças 

Desenhadas). 
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Plano de Ordenamento da Albufeira da Caniçada 

O Plano de Ordenamento da Albufeira da Caniçada é um plano especial de 

ordenamento do território que abrange marginalmente a área de estudo. Por consulta 

da respetiva Carta Síntese, a área de estudo interceta o plano de água e a zona de 

proteção da albufeira - faixa terrestre de proteção à albufeira, com uma largura 

máxima do 500 m, medida na horizontal a partir do NPA, no rio Cávado. 

Plano de Ordenamento da Albufeira do ERMAL 

O Plano de Ordenamento da Albufeira do ERMAL é um plano especial de ordenamento 

do território que abrange marginalmente a área de estudo, no município de Vieira do 

Minho. 

A área de intervenção do POAE abrange o plano de água e a zona terrestre de 

proteção da albufeira, uma faixa, medida na horizontal, com a largura de 500 metros, 

contados a partir da linha do nível de pleno armazenamento (NPA). 

Neste âmbito refere-se ainda o Despacho n.º 3843/2017, de 5 de maio que determina 

a elaboração doo Programa Especial da Albufeira do Ermal (PEAE), o qual tem como 

objetivo principal a adaptação do disposto no Plano de Ordenamento da Albufeira 

(POA) do Ermal, aprovado pela Resolução de Conselho de Ministros n.º 1/2013, de 9 

de janeiro, aos regimes jurídicos constantes da Lei n.º 31/2014, de 30 de maio, e do 

Decreto-Lei n.º 80/2015, de 14 de maio. 

Neste sentido, o âmbito territorial do PEAE compreenderá o plano de água e a zona 

terrestre de proteção, os quais coincidiram com o âmbito territorial do POA do Ermal. 

8.4.2 Condicionantes ao uso do solo 

No Quadro 8.9 apresentam-se as servidões administrativas, restrições de utilidade 

pública e outras condicionantes incidentes sobre a área de estudo, onde se identificam 

os diplomas legais que as enquadram e o regime de condicionamento associado, 

considerando o tipo de projeto em análise. 

A Carta de Servidões, Restrições e Condicionantes apresenta-se no Desenho 6 do 

Volume II – Peças Desenhadas, tendo por base a carta de condicionantes dos PDM 

dos municípios abrangidos pela AE complementada com informação cedida pelas 

entidades com jurisdição na mesma que se consideraram relevantes. 
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No Desenho 7 do Volume II – Peças Desenhadas, apresenta-se a Carta de Reserva 

Agrícola Nacional, tendo por base a informação dos PDM dos municípios abrangidos 

pela AE e no Desenho 8 do Volume II – Peças Desenhadas, apresenta-se a Carta de 

Reserva Ecológica Nacional, com base nas respetivas cartas dos municípios abrangidos 

pela AE. 

Por fim, no Desenho 10 do Volume II – Peças Desenhadas, apresenta-se o Património 

Cultural presente na AE, cujas servidões relacionadas serão analisadas em pormenor 

no âmbito do Capítulo 8.7 - Património cultural. 
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Quadro 8.9 – Síntese de servidões, restrições e condicionantes aplicáveis à área de estudo e seu regime de condicionamento 

SERVIDÕES, RESTRIÇÕES E CONDICIONANTES DIPLOMA LEGAL REGIME DE CONDICIONAMENTO 

Recursos Hídricos/  
Domínio Público Hídrico 

Linhas de água 
Decreto-Lei n.º 54/2005, de 29 de dezembro 
(4ª alteração pela Lei n.º 34/2014, de 19 de junho) 

Ocupação e utilização do Domínio Público Hídrico dependente de 
autorização/licenciamento da Agência Portuguesa do Ambiente. 

Açudes e pontos de água 
Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio  
(7ª alteração pela Lei n.º 44/2012, de 29 de agosto) 

Zonas de Proteção a albufeiras 
de águas públicas 

Decreto-Lei n.º 107/2009, de 15 de maio  
(alterado pelo Decreto-Lei n.º 26/2010, de 30 de 
março) 

Sem condicionamentos à instalação e construção de infraestruturas elétricas ou 
atividades associadas na zona de proteção à albufeira 

Pontos de água de combate a 
incêndios acessíveis por meios 
aéreos 

Portaria n.º 133/2007, de 26 de janeiro 

Garantir as seguintes zonas de proteção: 

• Imediata – raio mínimo de 30 m; 

• Alargada – raio mínimo de 100 m e gabarito de 3% para os cones de voo de 
aproximação e de saída e uma escapatória de emergência, concebidos em 
função da topografia e regime de ventos locais. 

Recursos Agrícolas Reserva Agrícola Nacional Decreto-Lei n.º 199/2015, de 16 de setembro 

Proibidas ações construtivas, obras hidráulicas, aterros, escavações e destruição 
do coberto vegetal, ou outras que diminuam ou destruam as potencialidades 
agrícolas existentes, com as exceções identificadas no Decreto-Lei n.º 199/2015, 
de 16 de setembro, sujeitas a parecer da Comissão Regional da Reserva Agrícola 
(nas quais se incluem obras de construção de infraestruturas de transporte e 
distribuição de energia elétrica). 

De acordo com a DRAP Norte, as áreas de RAN ocupadas deverão ser 
identificadas, quantificadas e comunicadas à ERRA do Norte. 
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SERVIDÕES, RESTRIÇÕES E CONDICIONANTES DIPLOMA LEGAL REGIME DE CONDICIONAMENTO 

Recursos Agrícolas 

Áreas demarcadas para 
produção vinícola 

Decreto-Lei n.º 212/2004, de 23 de agosto 

Sem regime de condicionamento associado. 

De acordo com a DRAP Norte, as áreas de RDVV Região Demarcada dos Vinhos 
Verdes) ocupadas deverão ser identificadas e quantificadas. 

Regadios Tradicionais --- Sem regime de condicionamento associado. 

Regime Florestal Decretos de 1901, 1903 e 1905 Sem regime de condicionamento associado. 

Povoamentos florestais de 
eucalipto 

Decreto-Lei n.º 173/88, de 17 de maio 
Necessidade de autorização prévia para o corte prematuro de povoamentos 
florestais de pinheiro-bravo e de eucalipto. 

Povoamentos florestais 
percorridos por incêndios 
(2006-2016) 

Decreto-Lei n.º 17/2009, de 14 de janeiro  
(altera e republica o Decreto-Lei n.º 124/2006, de 
28 de junho) 

Decreto-Lei n.º 55/2007, de 12 de março  
(altera e republica o DL n.º 327/90, de 22 de 
outubro) 

Estão proibidas por 10 anos a realização de obras de construção, 
estabelecimento de atividades agrícolas, alterações à morfologia do solo ou 
coberto vegetal, entre outros, exceto se reconhecidas como ação de interesse 
público ou empreendimento com relevante interesse geral. 
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SERVIDÕES, RESTRIÇÕES E CONDICIONANTES DIPLOMA LEGAL REGIME DE CONDICIONAMENTO 

Recursos Ecológicos Reserva Ecológica Nacional 

Decreto-Lei n.º 166/2008, de 22 de agosto, com a 
redação dada pelo Decreto-Lei n.º 239/2012, de 2 
de novembro  

Portaria n.º 419/2012, de 20 de dezembro 

Delimitação da REN por município: 

• Fafe - Portaria n.º 243/2015, de 14 de agosto; 

• Guimarães – Portaria n.º 95/2016, de 19 de abril, 
Aviso n.º 10528/2016, de 24 de agosto; 

• Póvoa de Lanhoso - Portaria n.º 312/2015, de 28 
de setembro, Aviso n.º 376/2016, de 14 de janeiro 

• Vieira do Minho - Portaria n.º 267/2015, de 31 de 
agosto 

Proibidas as ações construtivas, obras hidráulicas, aterros, escavações e 
destruição do coberto vegetal, com as exceções sujeitas a autorização ou 
comunicação prévia da CCDR responsável, conforme disposto no anexo II 
Decreto-Lei n.º 166/2008, de 22 de agosto, com a redação dada pelo 

D.L. n.º 239/2012, de 2 de novembro e sua portaria regulamentar (a 
implantação de redes elétricas de alta e média tensão estão isentas de 
comunicação prévia para algumas das áreas REN). 

De acordo com o Art. 21.º, a declaração de impacte ambiental favorável ou 
condicionalmente favorável para infraestruturas públicas equivale ao 
reconhecimento do interesse público da ação. 

Recursos Geológicos 

Áreas de prospeção e pesquisa 
mineira 

Lei n.º 54/2015, de 22 de junho 

Decreto-Lei n.º 88/90, de 16 de março 

A atribuição de direitos de prospeção e pesquisa ou de exploração experimental 
é acompanhada da constituição de uma servidão administrativa sobre os 
prédios abrangidos nas respetivas áreas. 

Áreas de interesse geológico 
Se considerados como objetos de interesse geológico, mineiro ou educacional, 
pode ser imposto um regime de interdição ou condicionamento das ações que 
ameacem a sua preservação.  

Pedreiras  Decreto-Lei n.º 270/2001, de 6 de outubro Respeito da zona de defesa de 30 m a postes elétricos de média e alta tensão. 
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SERVIDÕES, RESTRIÇÕES E CONDICIONANTES DIPLOMA LEGAL REGIME DE CONDICIONAMENTO 

Infraestruturas de 
transporte 

Rede viária 

Decreto-Lei n.º 222/98, de 17 de julho 

Lei n.º 2110, de 19 de agosto de 1961 

Lei n.º 34/2015, de 27 de abril 

Decreto Regulamentar n.º 1/92, de 18 de fevereiro 

Uso de áreas delimitadas como zonas non aedificandi sujeito a parecer da 
Infraestruturas de Portugal. Destacam-se estradas nacionais (concessão IP), com 
faixas de servidão de 20 m para cada lado do eixo da estrada e outras estradas e 
caminhos municipais têm uma faixa de servidão de 4,5/6 m para cada lado do 
eixo da via (conforme se classifique como estrada/caminho municipal). 

Os apoios de linhas elétricas deverão distar um mínimo de 3 m de outras 
estradas. 

Linhas elétricas Decreto Regulamentar n.º 1/92, de 18 de fevereiro 
Obrigatoriedade de cedência de passagem para acesso às linhas de alta tensão e 
apoios respetivos. 

Infraestruturas de 
abastecimento de água e 
saneamento 

Poços, furos e captações 

Decreto-Lei n.º 382/99, de 22 de setembro 
(alterado pelo Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de 
maio) 

Portaria n.º 702/2009, de 6 de julho 

Não foi disponibilizada informação que confirme a existência de perímetros de 
proteção a captações delimitados para a generalidade dos pontos identificados. 

Reservatórios de água 
/estações elevatórias/estações 
de tratamento de água para 
abastecimento 

Decreto Regulamentar n.º 23/95, de 23 de agosto 

Decreto Regulamentar n.º 1/92, de 18 de fevereiro 

Sem regime de condicionamento associado para além do afastamento mínimo 
de linhas de transporte e distribuição de energia elétrica definido no âmbito do 
RSLEAT (e em conformidade com a revisão das distâncias de segurança pela 
REN, S.A. no seguimento da Recomendação n.º 1999/519/EC). 

Sistemas de abastecimento e 
saneamento  

Decreto Regulamentar n.º 23/95, de 23 de agosto 

Decreto-Lei n.º 194/2009, de 20 de agosto 
(alterado pelo DL n.º 92/2010, de 26 de julho, e pela 
Lei n.º 12/2014, de 6 de março) 

Sem regime de condicionamento associado. 
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SERVIDÕES, RESTRIÇÕES E CONDICIONANTES DIPLOMA LEGAL REGIME DE CONDICIONAMENTO 

Infraestruturas 

Vértices geodésicos Decreto-Lei n.º 143/82, de 26 de abril 
Condicionadas à autorização da Direção-Geral do Território as ações de 
construção na envolvente dos marcos geodésicos (buffer mínimo de 15 m). 

Centros radioelétricos e 
ligações hertzianas 

Decreto-Lei n.º 597/73, de 7 de novembro 

No caso da centro radielétrico ter uma servidão associada: 

• Zona de libertação primária – proibida, salvo autorização da entidade 
competente, a instalação ou manutenção de linhas aéreas; 

• Zona de libertação secundária (<1.000m) – linhas aéreas de energia elétrica só 
serão permitidas para tensão composta igual ou inferior a 5kV e desde que não 
prejudiquem o funcionamento do respetivo centro (condicionamento a 
determinar pela autoridade competente); 

• Zona de libertação secundária (>1.000m) – As linhas aéreas de energia elétrica 
de tensão composta superior a 5kV só serão permitidas desde que não 
prejudiquem o funcionamento do respetivo centro (condicionamento a 
determinar pela autoridade competente). 

Estações base da rede SIRESP 
Resolução do Conselho de Ministros n.º 56/2003, de 
8 de abril 

Respeito pela zona de segurança definida por área de círculo com 100m de raio 
e centro nas Estações Base da rede SIRESP. Caso tal não se verifique, deverá a 
empresa responsável pela implementação do projeto, suportar custos da 
mudança de local das estações, bem como eventuais penalidades que venham 
ser aplicadas à rede SIRESP S.A. 
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SERVIDÕES, RESTRIÇÕES E CONDICIONANTES DIPLOMA LEGAL REGIME DE CONDICIONAMENTO 

Infraestruturas 

Armazenamento, transporte e 
abastecimento de combustíveis 

Decreto-Lei n.º 246/92, de 30 de outubro 

Portaria n.º 131/2002, de 9 de fevereiro 

Decreto Regulamentar n.º 1/92, de 18 de fevereiro 

Sem regime de condicionamento associado a linhas de transporte e distribuição 
de energia elétrica, para além do afastamento mínimo a assegurar no âmbito do 
RSLEAT (e em conformidade com a revisão das distâncias de segurança pela 
REN, S.A. no seguimento da Recomendação n.º 1999/519/EC) e de acordo com 
as distâncias consideradas perigosas para aquelas instalações. 

Armazenamento e 
manipulação de explosivos 

Decreto-Lei n.º 139/2002, de 17 de maio 

Decreto-Lei n.º 87/2005, de 23 de maio 

Decreto Regulamentar n.º 1/92, de 18 de fevereiro 

Decreto-Lei n.º 376/84, de 30 de novembro 

Da conjugação das Zonas de Segurança afetas a estes licenciamentos resulta 
uma área de cerca de 1km de largura, de acordo com a informação enviada pela 
PSP (Policia de Segurança Nacional).  

Estabelecimentos de Fabrico e de Armazenagem de Produtos Explosivos 
(RLEFAPE), conjugado com as disposições de segurança vertidas no Regulamento 
de Segurança dos Estabelecimentos de Fabrico e de Armazenagem de Produtos 
Explosivos (RSEFAPE), onde se destaca o n.º 4 do artigo 12.º do mesmo, 
nomeadamente, na zona de segurança não podem existir ou construir-se 
quaisquer edificações, vias de comunicação ou instalações de transporte de 
energia ou comunicações, além das indispensáveis ao serviço do 
estabelecimento. 

SERVIDÕES, RESTRIÇÕES E CONDICIONANTES DIPLOMA LEGAL REGIME DE CONDICIONAMENTO 

Outras infraestruturas e 
equipamentos 

Escolas e campos desportivos Decreto Regulamentar n.º 1/92, de 18 de fevereiro 

O estabelecimento de linhas aéreas sobre escolas e campos desportivos não é 
permitido. No âmbito do RSLEAT, deve ainda ser assegurado o afastamento 
mínimo a infraestruturas (em conformidade com a revisão das distâncias de 
segurança pela REN, S.A. no seguimento da Recomendação n.º 1999/519/EC). 
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8.5 Ambiente sonoro 

Para a caracterização do ambiente sonoro na área de estudo foram identificados as 

áreas urbanas com base na Carta de Ocupação do Solo (COS 2007), tendo as mesmas 

sido complementadas com as áreas urbanas definidas nos PDM dos municípios 

abrangidos. Estas áreas foram aferidas pela consulta da fotografia aérea e com o 

trabalho de campo, tendo as mesmas sido representadas no Desenho 9 do Volume II – 

Peças Desenhadas. 

Conforme é possível de verificar, a área de estudo apresenta maioritariamente zonas 

de muito reduzida a reduzida perturbação acústica, naturalmente associada ao 

ambiente maioritariamente rural presente. 

Contudo, destacam-se algumas zonas caracterizadas por alguma perturbação acústica 

associadas a pequenas localidades. Neste sentido, de destacar a zona sudoeste da 

área de estudo, onde é possível visualizar uma ocupação urbana mais elevada devido à 

presença de várias localidades associadas à ER205 e à ER207 e também ao rio Ave - 

Fotografia 8.34. 

  

Fotografia 8.34 – Zona Sudoeste da Área de Estudo 

Nas restantes zonas a ocupação urbana é mais dispersa – Fotografia 8.35. 
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Fotografia 8.35 – Pequenas localidades dispersas na AE 

Face ao exposto, conclui-se que a área de estudo é maioritariamente constituída por 

pequenos aglomerados habitacionais mas de reduzida expressão e densidade. De 

referir que a descrição da ocupação humana e identificação dos principais 

aglomerados intercetados pela área de estudo são desenvolvidas no capítulo 8.2, 

referente ao uso do solo e no capítulo 8.3, referente à componente social. Sendo 

ainda de referir que naturalmente, associados aos principais aglomerados existem 

habitações isoladas e dispersas que também constituem recetores sensíveis que serão 

numa fase posterior identificados e caracterizados. 

Na área de estudo, a presença de fontes de emissões sonoras na área de estudo é 

reduzida em função da reduzida atividade antrópica, sendo que as fontes de emissões 

sonoras que existem estão associadas a pequenas zonas industriais – áreas industriais 

ou áreas de atividade agrícola e pecuária (fontes “rurais”) - Fotografia 8.36. 

  

Fotografia 8.36 – Fontes de emissão sonora na Área de Estudo 
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Com vista à salvaguarda da saúde humana e bem-estar das populações em matéria de 

poluição sonora, o Regulamento Geral do Ruído (Decreto-Lei n.º 9/2007, de 17 de 

janeiro, com posterior retificação e alteração) estabelece limites legais para a 

prevenção e controlo das emissões incomodativas e nocivas de ruído. Para esse efeito, 

o documento regula os níveis de exposição máxima (em função da classificação de 

uma área como zona mista ou sensível) de recetores sensíveis: 

 Zonas sensíveis   – Lden ≤ 55 dB(A) e Ln ≤ 45 dB(A); 

 Zonas mistas   – Lden ≤ 65 dB(A) e Ln ≤ 55 dB(A); 

 Zonas sem classificação acústica – Lden ≤ 63 dB(A) e Ln ≤ 53 dB(A). 

 
Adicionalmente estabelece ainda critérios de avaliação da incomodidade de atividades 

ruidosas permanentes: 

 LAeq (r.a.p.) – LAeq (r.r.) ≤ 5 dB(A), no período diurno; 

 LAeq (r.a.p.) – LAeq (r.r.) ≤ 4 dB(A), no período do entardecer; 

 LAeq (r.a.p.) – LAeq (r.r.) ≤ 3 dB(A), no período noturno. 

Nota: segundo o ponto 5 do artigo 13.º, o critério de incomodidade não se aplica, em qualquer 
dos períodos de referência, para um valor do indicador LAeq do ruído ambiente no exterior igual 
ou inferior a 45 dB(A). 

 
De forma genérica, a atenuação de ruído ocorre na ordem dos 6 dB(A) por duplicação 

da distância à fonte, no caso de fontes pontuais, e na ordem dos 3 dB(A) por 

duplicação da distância à fonte, no caso de fontes lineares. 

8.6 Paisagem 

8.6.1 Enquadramento 

A caracterização da Paisagem é aqui feita a uma escala regional ou de 

enquadramento. Esta análise possibilita o levantamento genérico da situação 

paisagística, bem como a identificação das suas características dominantes e dos 

padrões habituais de ocupação do solo, alertando ainda para a eventual presença de 

paisagens ou de elementos paisagísticos com maior valor. 
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Como referência bibliográfica, o destaque vai, nesta fase de EGCA, para o estudo 

“Contributos para a Identificação e Caracterização da Paisagem em Portugal 
Continental” (DGOTDU, 2004), desenvolvido como instrumento de apoio ao 
ordenamento do território. A área de estudo (AE) localiza-se na Unidade de Paisagem 

(UP) “UP 11 – Minho Interior” tal como se pode constatar pela Figura 8.6. 

 
Fonte: adaptado de DGOTDU (2004) 

Figura 8.6 – Localização da Área de Estudo na “UP 11 – Minho Interior” 

(a = Albufeira da Caniçada e b = Albufeira do Ermal) 

Em termos de vegetação climácica (também designada vegetação original), esta UP 

assenta sobre a zona de predominância natural do Quercus robur L. (carvalho-roble ou 

carvalho-alvarinho), como se pode ver na Figura 8.7. 
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Figura 8.7 – Zonas de predominância natural dos carvalhos  

espontâneos em Portugal continental  

(1 Quercus robur L., 2 Q. pyrenaica Willd., 3 Q. canariensis Willd., 

4 Q. faginea Lam., 5 Q. suber L., 6 Quercus ilex ssp. rotundifolia Lam.) 

 

8.6.2 UP 11 – Minho Interior 

As Unidades de Paisagem (UP) são “áreas com características relativamente 
homogéneas, com um padrão específico que se repete no seu interior e que as 
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diferencia das suas envolventes” (DGOTDU, 2004). A delimitação de uma UP pode 
depender da “morfologia ou da natureza geológica, do uso do solo, da proximidade ao 
oceano, ou da combinação equilibrada de vários fatores.  

Uma unidade de paisagem tem também uma certa coerência interna e um carácter 

próprio, identificável no interior e do exterior” (idem), o que implica que cada UP terá 
uma resposta própria – e distinta - a uma alteração ou à introdução de novos 

elementos.  

Segundo a DGOTDU (2004) esta “UP 11 – Minho Interior” apresenta-se ainda como 

“muito minhota” (ainda que afastada do rio Minho), no sentido em que domina o 
arvoredo, uma elevada diversidade de usos e um carácter rural ainda distinto. Esta 

ruralidade tem, contudo, vindo a regredir, sobretudo na envolvente dos centros 

urbanos. 

O relevo desta UP apresenta-se variado, de alternância entre colinas bem marcadas e 

vales expressivos (como sejam o rio Cávado, o rio Ave, o rio Vizela e respetivos 

afluentes). A presença da água é uma constante, refletindo-se quer no coberto vegetal 

já mencionado quer na existência de algumas galerias ripícolas bem constituídas. 

Ainda, quanto à questão hídrica, são de referir algumas barragens importantes como a 

da Caniçada (rio Cávado), do Ermal e das Andorinhas (ambas no rio Ave). 

As cumeadas e partes superiores das encostas são quase sempre florestadas, ainda 

que também se possam observar zonas de matos. Não obstante esta vegetação, 

domina claramente a utilização agrícola intensiva e muito diversificada (vinha, milho, 

pastagens, fruteiras) assente em pequenas parcelas. Estas parcelas acompanham o 

povoamento denso e disperso, sendo ainda de referir, ao nível paisagístico, alguns 

elementos construídos recorrentes: muros de pedra, ramadas (ou latadas), uveiras e 

sebes arbóreas. 

Tal como acontece noutras UP minhotas destaca-se a diversidade constante de usos e 

alguma desorganização visual associada à falta de coerência na distribuição desses 

mesmos usos. A densidade populacional é outra das características mais evidentes 

nesta UP. 

No que se refere à hipsometria, na AE que atravessa, esta UP domina claramente a 

classe dos 300-400m que ocorre fora das zonas definidas pelos vales do rio Cávado e 

rio Ave. Nestes vales principais as cotas chegam a descer aos 100 m.  
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Nas zonas mais altas localizadas entre as duas linhas de água principais já referidas, as 

cotas atingem os 700m na Serra de S. Mamede de Penafiel e ultrapassam os 700m nas 

cumeadas a norte de Soutelo e Anissó. A sul do rio Ave, em termos de elevações 

apenas é de destacar a Serra do Maroiço, já perto do limite sudeste da AE, na qual as 

cotas ultrapassam os 800m. 

Dado o relevo dominante, de pequenos vales e cotas intermédias, pode-se afirmar que 

a Absorção Visual (AV) está bastante condicionada pelo uso atual do solo, podendo-se 

considerar que é elevada quando o uso é florestal e média quando o uso é agrícola ou 

outro. 

8.6.3 Bacias visuais 

Para o cálculo das bacias visuais identificaram-se os principais Miradouros e Locais de 

Culto existentes na AE (num total de 14) e calculou-se a visibilidade a partir de cada 

um destes pontos. Para este efeito recorreu-se ao cálculo automático a partir do 

Modelo Digital do Terreno (MDT), construído com base nas curvas de nível constantes 

das cartas militares, através do ArcGIS.  

Considerando uma altura média de observação de 1,60m, obtiveram-se as 14 bacias 

visuais, ou seja as áreas visíveis, a partir de cada Miradouro / Locais de Culto (Figura 

8.8 e Figura 8.9). Adicionalmente, calculou-se a visibilidade acumulada, sobrepondo as 

várias bacias individuais de forma a perceber quais as áreas visualmente mais expostas 

(ver Figura 8.10). 
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Figura 8.8 – Visibilidade a partir de Miradouros e Locais de Culto (1 a 8) 
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Figura 8.9 – Visibilidade a partir de Miradouros e Locais de Culto (9 a 14) 
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Figura 8.10 – Visibilidade acumulada a partir de todos os Miradouros e Locais de 

Culto 
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8.6.4 Principais características paisagísticas 

No Quadro 8.10 apresenta-se uma síntese das principais características da “UP 11 – 

Minho Interior”, enunciando-se os valores paisagísticos de maior destaque, a Absorção 

Visual (AV), os potenciais observadores permanentes, bem como as recomendações – 

em defesa da paisagem - quanto ao traçado da futura linha elétrica. 
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Quadro 8.10 – Síntese das principais características da “UP 11 – Minho Interior” na AE 

UNIDADE 
DE PAISAGEM 

CARACTERÍSTICAS 
DOMINANTES 

VALORES PAISAGÍSTICOS 
A DESTACAR 

AV 

POTENCIAIS 
OBSERVADORES 

PERMANENTES MAIS 
PRÓXIMOS 

RECOMENDAÇÕES 

UP 11 
Minho Interior 

 Presença de água 

 Elevada diversidade 
de usos 

 Domínio do 
arvoredo 

 Vales expressivos 

 Agricultura 
intensiva e de 
subsistência 

 Vale do rio Cávado; 

 Albufeira da Barragem 
da Caniçada; 

 Vale do Rio Ave, 
incluindo as albufeiras da 
Barragem das 
Andorinhas e da 
Barragem do Ermal; 

 Eixos visuais a partir de 
alguns miradouros; 

 Socalcos agrícolas; 

 Vale do rio Pequeno; 

 Albufeira das 
Andorinhas. 

Elevada (uso 
florestal) a média 
(uso agrícola ou 
outro) 

Soengas, 
Tabuaças, 
Serzedelo, 
Rendufinho, 
Frades, 
Soutelo, 
Anissó, 
Fonte Arcada, 
Oliveira, 
Travassos, 
Brunhais, 
Esperança, 
Guilhofrei, 
Sobradelo da Goma, 
Castelões, 
Arosa, 
Agrela, 
Garfe, 
Serafão 
Monte 

 Evitar a proximidade à Albufeira da Barragem da 
Caniçada; 

 Afastar dos Miradouros e Locais de culto, e 
respetivas áreas de influência visual, com especial 
destaque para os: 1. S. Mamede de Penafiel, 4. 
Soengas, 7. Tabuaças, 8. Sr.ª do Monte e 13. Igreja 
(ver Figura 8.8 e Figura 8.9); 

 Afastar das áreas com maior visibilidade acumulada 
(ver Figura 8.10); 

 Evitar a proximidade às albufeiras da Barragem das 
Andorinhas e da Barragem do Ermal; 

 Evitar a afetação de socalcos agrícolas; 

 Evitar o traçado da linha ao longo dos vales (com 
destaque para o rio Cávado, rio Ave e principais 
afluentes); 

 Procurar que o atravessamento destes vales e 
principais afluentes, se necessário, seja feito na 
perpendicular e na zona mais estreita; 

 Evitar a proximidade à Albufeira da Barragem de 
Travassos 
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8.7 Património cultural 

8.7.1 Metodologia 

Os trabalhos arqueológicos foram executados segundo o Decreto-Lei n.º 164/2014 de 

4 de novembro (Regulamento dos Trabalhos Arqueológicos), o Decreto-Lei n.º 

69/2000 de 3 de maio (Regulamentação dos Procedimentos de AIA), os Decretos-Lei 

n.º 114/2012 e n.º 115/2012, de 25 de maio (Lei orgânica das Direções Regionais de 

Cultura e da Direção-Geral do Património Cultural, respetivamente). 

Estes trabalhos pretendem ainda cumprir os termos de referência para o descritor 

património arqueológico em Estudos de Impacte Ambiental de linhas elétricas em fase 

de Projeto de Execução, acordados entre a REN e a tutela do património português, 

bem como, os termos de referência para o descritor património arqueológico em 

Estudos de Impacte Ambiental (Circular do extinto Instituto Português de Arqueologia, 

de 10 de setembro de 2004, ainda em vigor). 

O pedido de autorização de trabalhos arqueológicos (P.A.T.A.) foi enviado à Direção 

Geral de Património Cultural, no dia 31 de maio de 2017, com a direção científica de 

João Albergaria, tendo o mesmo sido aprovado (Anexo III – Património). 

8.7.2 Levantamento de Informação 

8.7.2.1 Escala de análise espacial 

A Situação de Referência do Descritor Património circunscreve uma área de estudo 

relativamente grande, com a finalidade de localizar e caraterizar todos os sítios com 

valor patrimonial. 

A área de incidência do projeto corresponde aos oito troços que constituem os 

corredores alternativos em análise, sendo a sua extensão variável. 

Como se desconhece a localização dos estaleiros associados à construção da linha e 

dos acessos viários (a construir ou a beneficiar) não foi possível prospetar estes 

espaços funcionais. 

8.7.2.2 Recolha bibliográfica 

O levantamento da informação de cariz patrimonial e arqueológico incidiu sobre os 

seguintes recursos: 
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 Portal do Arqueólogo: Sítios (Base de Dados Nacional de Sítios Arqueológicos, 

doravante designada Endovélico) da responsabilidade da Direção Geral do 

Património Cultural (DGPC); 

 Ulysses, sistema de informação do património classificado/DGPC da 

responsabilidade da Direção Geral do Património Cultural (DGPC); 

 SIPA, Sistema de Informação para o Património Arquitetónico do Instituto da 

Habitação e da Reabilitação Urbana; 

 Património Geológico de Portugal: Inventário de Geossítios de relevância 

nacional da responsabilidade da Universidade do Minho; 

 IGeoE-SIG: Instituto Geográfico do Exército; 

 Googlemaps; 

 Revisão do Plano Diretor Municipal de Fafe, publicada pelo Aviso n.º 

9711/2016, Diário da República, 2.ª série, n.º 150 de 6/08/2016, 24572 – 

24616; 

 Revisão do Plano Diretor Municipal de Guimarães, publicada pelo Aviso n.º 

6936/2015, Diário da República, 2.ª série, n.º 119 de 22/06/2015, 16682 – 

16706; 

 Primeira Revisão do Plano Diretor Municipal da Póvoa de Lanhoso, publicado 

pelo Aviso n.º 7886/2015, Diário da República, 2.ª série, n.º 137, 16/07/2015, 

19173 – 19194, corrigida pelo Aviso n.º 10636/2016, Diário da República, 2.ª 

série, n.º 163, 25/08/2016; 

 Município de Guimarães: Urbanismo (http://www.cm-

guimaraes.pt/pages/264, 04/12/2016); 

 Póvoa de Lanhoso, Câmara Municipal: GeoPortal (http://www.mun-

planhoso.pt/munisigweb, 24/11/2016); 

 Plano Diretor Municipal de Vieira do Minho, ratificado pela Resolução do 

Conselho de Ministros nº 113/95, DR nº 250, Série I-B; 

 Câmara Municipal de Póvoa de Lanhoso: O Concelho: Património 

(http://www.mun-planhoso.pt/, 21/11/2016); 

 Câmara Municipal de Vieira do Minho: Concelho: Património Arqueológico 

(http://www.cm-vminho.pt/, 27-9-2011); 

 Município de Vieira do Minho: Concelho: Património Arqueológico e 

Arquitectónico de Vieira do Minho. (http://patrimonio.cm-

vminho.pt/vm_content.html, 12/10/2012); 

 Câmara Municipal de Vieira do Minho: PDM (http://sig.cm-

vminho.pt/websig/v4/portal/index.php?par=vieiradominho, 12/10/2012). 
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8.7.2.3 Análise toponímica 

A análise dos topónimos recenseados na CMP 1:25000 verificou a ausência de 

topónimos com potencial significado arqueológico na área de projeto em estudo. 

8.7.3 Prospeção arqueológica 

Os trabalhos de prospeção arqueológica realizaram-se nos dias 1 e 2 de julho de 2017, 

exclusivamente nos sítios georreferenciados na recolha bibliográfica. 

Conforme consta no Formulário que acompanha o Pedido de Autorização de 

Trabalhos Arqueológicos, o técnico responsável foi devidamente autorizado pelo 

promotor do Estudo Ambiental para realizar prospeções arqueológicas nos terrenos e 

responsabiliza-se por eventuais danos causados pela atividade arqueológica. 

Observaram-se algumas elevações, que numa leitura académica e subjetiva, poderiam 

ser propícias à implantação de determinadas comunidades ao longo da história, mas a 

má visibilidade do terreno impediu a identificação de qualquer vestígio arqueológico. 

Convém ainda mencionar que, embora identificadas as ocorrências patrimoniais de 

valor etnográfico e arquitetónico (como moinhos de água, ou outros, como por 

exemplo, casas de habitação ou espigueiros), as mesmas não são caraterizadas devido 

à distorção que poderia causar na avaliação de alternativas, objetivo principal deste 

estudo. Neste sentido, a informação bibliográfica recolhida resulta de trabalhos 

circunscritos a uma região e não à sua totalidade (as ocorrências deste tipo estão 

dispersas por todo o território em estudo), criando assim cenários distintos. 

Esta opção será completada quando se fizerem os trabalhos de campo de prospeção 

sistemática no corredor selecionado, com o inventário, localização e caraterização de 

todos os elementos patrimoniais, inclusive os de natureza etnográfica e com interesse 

arquitetónico. 

Os meios usados no trabalho foram: indumentária tradicional para prospeções 

arqueológicas (que incluiu chapéu e casaco com sinalização), máquina fotográfica 

digital (a partir da qual se obtiveram as imagens constantes no relatório) e cartografia 

impressa (implantação da linha nas respetivas Cartas Militares de Portugal). A 

sinalização e segurança foram efetuadas conforme a legislação prevista para este tipo 

de trabalhos de campo. 
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A documentação recolhida nos trabalhos de campo foi integralmente transposta para 

o atual relatório. Como não foram recolhidos materiais arqueológicos no decorrer das 

prospeções arqueológicas, não há necessidade de fazer qualquer depósito de 

materiais. 

Os elementos patrimoniais que correspondem a Monumentos Nacionais e Imóveis de 

Interesse Público e Concelhio classificados ou em vias de classificação, estão 

associados a diploma legal específico e os elementos patrimoniais inventariados em 

PDM, estão classificados de acordo com o regulamento do mesmo. Havendo ainda 

alguns elementos patrimoniais que são apenas identificados pela consulta de 

bibliografia, não tendo qualquer classificação. 

Nesta fase de avaliação ambiental não estão previstas ações de divulgação pública dos 

resultados obtidos nas prospeções. 

Nos troços alternativos da Linha Elétrica, a relocalização das ocorrências patrimoniais 

foi muito condicionada pela vegetação do terreno que cobria a superfície do solo, 

impedindo a observação correta do solo, e pela ausência de materiais arqueológicos 

nos locais mencionados na bibliografia. 

8.7.3.1 Visibilidades do terreno 

O critério visibilidade do terreno encontra-se organizado em duas categorias 

subordinadas: a primeira consiste numa análise geral da visibilidade do terreno, que 

permite distinguir as grandes unidades de observação (Quadro 8.11) e a segunda 

distingue-se pela necessidade de pormenorizar o grau de visibilidade boa do terreno 

(Quadro 8.12). 

Quadro 8.11 – Grau de visibilidade do terreno 

VISIBILIDADE GRAU CARACTERIZAÇÃO 

Visibilidade má do terreno 1 Intransponível ao percurso pedestre. 

Visibilidade mista do 
terreno 

2 
Arvoredo denso, mas com o mato medianamente limpo. 
Facilita o percurso pedestre e a observação geral do terreno. 

Visibilidade média do 
terreno 

3 
Arvoredo pouco denso e com vegetação acima do joelho. 
Facilita o percurso pedestre e a observação de construções. 

Visibilidade boa do terreno 4 
Arvoredo pouco denso e com vegetação abaixo do joelho. 
Facilita o percurso pedestre, a observação de construções e de materiais 
arqueológicos. 
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VISIBILIDADE GRAU CARACTERIZAÇÃO 

Solo urbano 5 

Sem arvoredo, com vegetação abaixo do joelho, grande quantidade de 
entulho e de lixo recente. 
Observação de construções, mas superfície de solo original sem qualidade de 
observação. 

Aterros e escavações 6 
Sem arvoredo, sem vegetação e com o terreno completamente revolvido. 
Superfície do solo original sem qualidade de observação. 

Área vedada 7 Intransponível ao percurso pedestre. 

Terreno de forte inclinação 8 Percurso pedestre dificultado por questões de segurança. 

Áreas de fogo e de 
desmatação 

9 
Arvoredo pouco denso e vegetação rasteira 
Facilita o percurso pedestre, a observação de construções e de materiais 
arqueológicos. 

 

Quadro 8.12 - Grau de diferenciação do descritor 4 

VISIBILIDADE DE GRAU 4 GRAU CARACTERIZAÇÃO 

Visibilidade mínima da 
superfície do solo 

4.1 

Vegetação rasteira a cobrir a quase totalidade do solo. 

Observação facilitada de construções, mas com identificação difícil de 
materiais arqueológicos. 

Visibilidade intermédia da 
superfície do solo 

4.2 

Vegetação rasteira a cobrir parcialmente o solo. 

Observação facilitada de construções e identificação razoável de materiais 
arqueológicos. 

Visibilidade elevada da 
superfície do solo 

4.3 
Solo limpo por trabalhos agrícolas recentes. 

Observação facilitada de construções e de materiais arqueológicos. 

 

8.7.3.2 Fichas de Sítio 

O registo dos sítios com valor patrimonial identificados no decorrer dos trabalhos de 

campo é feito numa ficha criada para este efeito, sendo que a compilação das Fichas 

de Sítio referentes à caracterização da área de estudo apresentam-se no Anexo II – 

Património. 

As Fichas de Sítio encontram-se organizadas em cinco grupos de descritores 

relacionados com os seguintes objetivos: 

 Identificação; 

 Localização administrativa e geográfica; 

 Descrição da Paisagem; 

 Caracterização do material arqueológico; 

 Caracterização das estruturas; 

 Avaliação e classificação do valor patrimonial; 
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 Avaliação e classificação do valor de impacte patrimonial. 

Quadro 8.13 – Descritores utilizados na identificação do sítio 

ITEM DESCRIÇÃO 

Número Numeração sequencial dos Sítios identificados. 

Designação 
Nome do lugar identificado ou do topónimo mais próximo situado 
na mesma freguesia. 

CNS 
Classificação Numérica de Sítios, atribuída na Base de Dados 
Endovélico (DGPC). 

Tipo de sítio 
Utilização de listagem existente na Base de Dados Endovélico 
(DGPC). 

Período 
Utilização de listagem existente na Base de Dados Endovélico 
(DGPC). 

Tipo de trabalhos 
realizados 

Utilização de listagem existente na Base de Dados Endovélico 
(DGPC). 

Classificação oficial Tipo de Classificação Oficial. 

Legislação Decreto-Lei que define a Classificação Oficial. 

ZEP Zona Especial de Proteção, com o Decreto-Lei que a define. 

 

Quadro 8.14 – Descritores utilizados na localização do sítio 

ITEM DESCRIÇÃO 

Topónimo 
Topónimo na CMP 1:25000 mais próximo situado na mesma 
freguesia 

Lugar 
Nome do lugar situado mais próximo, considerando sempre as 
fontes orais. 

Freguesia Freguesia onde está localizado. 

Concelho Concelho onde está localizado. 

Sistemas de Coordenadas Datum Lisboa 

C.M.P. Número da folha da Carta Militar de Portugal esc. 1:25000 

 

Quadro 8.15 – Descritores utilizados na descrição da paisagem envolvente 

ITEM DESCRIÇÃO 

Acessibilidade Tipo de Acessos e respetiva inventariação. 

Âmbito geológico Caracterização geológica sumária do local de implantação do sítio. 

Relevo Descrição sumária do relevo onde o sítio se encontra implantado. 

Coberto vegetal Descrição sumária da vegetação que cobre e circunda o sítio. 

Uso do solo Descrição do uso do solo no local implantação do sítio. 
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ITEM DESCRIÇÃO 

Controlo Visual da 
Paisagem 

Descreve a amplitude da paisagem observável a partir do sítio. 

Tipo de vestígios 
identificados 

Caracterização dos vestígios que permitiram a identificação do sítio. 

 

Quadro 8.16 – Descritores utilizados na caracterização do material arqueológico 

ITEM DESCRIÇÃO 

Área de dispersão Caracterização da área de dispersão do material arqueológico. 

Tipo de dispersão 
Caracterização da forma como o material arqueológico se distribui 
pela área do sítio. 

Tipo de material presente 
Recenseamento dos tipos de material arqueológico observados no 
sítio. 

Características do material 
identificado 

Descrição mais pormenorizada do material arqueológico observado. 

Cronologia do material 
identificado 

Caracterização cronológica do material arqueológico observado. 

 

Quadro 8.17 – Descritores utilizados na caracterização das estruturas 

ITEM DESCRIÇÃO 

Estado de conservação Caracterização do estado de conservação das estruturas. 

Descrição da planta e 
relação espacial das 
estruturas 

Descrição da forma como as estruturas identificadas se organizam 
espacialmente. 

Modo de Construção Descrição do modo de construção de cada estrutura. 

Materiais de Construção Descrição dos materiais usados na construção de cada estrutura. 

Descrição das estruturas 
Descrições das características de cada estrutura que não tenham 
sido assinaladas nos campos anteriores. 

Interpretação funcional das 
estruturas 

Proposta da função de cada estrutura. 

Elementos datantes da 
estrutura 

Registo de eventuais elementos datantes intrínsecos a cada 
estrutura. 

 

8.7.3.3 Registo fotográfico 

O registo fotográfico realizado teve como objetivos a obtenção de imagens dos sítios 

com valor patrimonial na área que será afetada por esta obra. 
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8.7.3.4 Registo cartográfico 

Todos os sítios foram localizados na Carta Militar de Portugal (escala 1:25 000), folhas 

n.º 43, n.º 57 e n.º 71, e georreferenciadas com coordenadas do sistema Datum Lisboa 

(Desenho 10 do Volume II – Peças Desenhadas). 

Os sítios identificados nas prospeções arqueológicas e o grau de visibilidade do 

terreno na área de estudo foram localizados nas respetivas Cartas Militares, à escala 

1:10 000 (Desenho 11 do Volume II – Peças Desenhadas) e à escala 1:10 000 (Desenho 

12 do Volume II – Peças Desenhadas). 

No Quadro 8.18 apresentam-se as ocorrências patrimoniais identificadas na área de 

estudo. 
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Quadro 8.18 – Ocorrências Patrimoniais na Área de Estudo 

N.º DESIGNAÇÃO TIPO DE SÍTIO CNS CLASSIFICAÇÃO LEGISLAÇÃO CRONOLOGIA BIBLIOGRAFIA 

1 Vila Monteira Povoado 30004 Inventariado PDM Vieira do Minho 
Romano / Alta Idade 
Média 

Fontes e Roriz, 2006, n.º 236; MVM e UM, 
[2011]; Albergaria, Ferreira, 2013, n.º 72 

2 Mamoa 1 da Serra de S. Mamede Mamoa 29932 Inventariado PDM Vieira do Minho Neo - calcolítico Endovélico, 2017 

3 Mamoa 2 da Serra de S. Mamede Monumento megalítico 29931 Inventariado PDM Vieira do Minho Neo - calcolítico Endovélico, 2017 

4 Bouça de Cima Povoado 32913 
Imóvel de Interesse 
Cultural 

PDM de Póvoa de 
Lanhoso, art.º 35º e 36º 

Idade do Bronze Endovélico, 2017 

5 Via Romana XVII Via --- 
Imóvel de Interesse 
Cultural 

PDM de Póvoa de 
Lanhoso, art.º 35º e 36º 

Romano Endovélico, 2017 

6 Mata da Camarôa Povoado 32912 
Imóvel de Interesse 
Cultural 

PDM de Póvoa de 
Lanhoso, art.º 35º e 36º 

Idade do Bronze Endovélico, 2017 

7 Marco Branco 1 Mamoa 32907 
Imóvel de Interesse 
Cultural 

PDM de Póvoa de 
Lanhoso, art.º 35º e 36º 

Neo - calcolítico Endovélico, 2017 

8 Marco Branco 2 Mamoa 32908 
Imóvel de Interesse 
Cultural 

PDM de Póvoa de 
Lanhoso, art.º 35º e 36º 

Neo - calcolítico Endovélico, 2017 

9 Marco Branco 4 Mamoa 32910 
Imóvel de Interesse 
Cultural 

PDM de Póvoa de 
Lanhoso, art.º 35º e 36º 

Neo - calcolítico Endovélico, 2017 

10 Marco Branco 3 Mamoa 32909 
Imóvel de Interesse 
Cultural 

PDM de Póvoa de 
Lanhoso, art.º 35º e 36º 

Neo - calcolítico Endovélico, 2017 

11 
Capela da Nossa Senhora da 
Encarnação 

Capela --- 
Imóvel de Interesse 
Cultural 

PDM de Póvoa de 
Lanhoso, art.º 35º e 36º 

Contemporâneo Carta Militar de Portugal 

12 Nossa Senhora da Encarnação Habitat 32902 
Imóvel de Interesse 
Cultural 

PDM de Póvoa de 
Lanhoso, art.º 35º e 36º 

Romano Endovélico, 2017 

13 Castro de Brunhais Castro --- 
Imóvel de Interesse 
Cultural 

PDM de Póvoa de 
Lanhoso, art.º 35º e 36º 

Idade do Ferro PDM de Póvoa de Lanhoso: NII.22, 2015 

14 Vilar  Mancha de ocupação --- 
Imóvel de Interesse 
Cultural 

PDM de Póvoa de 
Lanhoso, art.º 35º e 36º 

Romano PDM de Póvoa de Lanhoso: NII.37, 2015 

15 Vale Bom Mancha de ocupação --- 
Imóvel de Interesse 
Cultural 

PDM de Póvoa de 
Lanhoso, art.º 35º e 36º 

Romano PDM de Póvoa de Lanhoso: NII.34, 2015 
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N.º DESIGNAÇÃO TIPO DE SÍTIO CNS CLASSIFICAÇÃO LEGISLAÇÃO CRONOLOGIA BIBLIOGRAFIA 

16 Capela de Bustelos Capela --- 
Imóvel de Interesse 
Cultural 

PDM de Póvoa de 
Lanhoso, art.º 35º e 36º 

Moderno/ 
Contemporâneo 

PDM de Póvoa de Lanhoso, 2015 

17 Vilarelho Castro --- 
Património 
Arqueológico 

PDM de Fafe, art.º 31º e 
34º, n.º III 

Idade do Ferro PDM de Fafe, 2016 

18 Vilarelho 1 Mamoa --- --- --- Neo - calcolítico --- 

19 Capela da Senhora do Monte Capela --- 
Interesse 
patrimonial 

PDM de Guimarães, art.º 
24º e 25º 

Contemporâneo 
PDM de Guimarães, Carta de 
Ordenamento, 2015 

20 Barranheiras Capela --- --- --- Indeterminado Fontes e Roriz, 2006, n.º 166 

21 Pandosas 1 Conjunto edificado --- --- --- Contemporâneo Fontes e Roriz, 2006, n.º 261 

22 Pandosas 2 Capela --- --- --- Indeterminado Fontes e Roriz, 2006, n.º 190 

23 Pandosas 3 Capela --- --- --- Indeterminado Fontes e Roriz, 2006, n.º 193 

24 Monte de Cidró Habitat 31756 --- --- Indeterminado Albergaria, Ferreira, 2013, n.º 71 

25 S. Miguel 1 Capela --- --- --- Indeterminado Fontes e Roriz, 2006, n.º 166 

26 S. Miguel 2 Capela --- --- --- Indeterminado Fontes e Roriz, 2006, n.º 167 

27 Calvelos 1 Capela --- --- --- Indeterminado Fontes e Roriz, 2006, n.º 219 

28 Calvelos 2 Conjunto edificado --- --- --- Contemporâneo Fontes e Roriz, 2006, n.º 7 

29 Soengas 1 Cruzeiro --- --- --- Contemporâneo Carta Militar de Portugal 

30 Soengas 2 Igreja --- --- --- Indeterminado Fontes e Roriz, 2006, n.º 222 

31 Soengas 3 Capela --- --- --- Indeterminado Carta Militar de Portugal 

32 Postemeão Capela --- --- --- Indeterminado Fontes e Roriz, 2006, n.º 230 

33 Real 1 Indeterminado --- --- --- Contemporâneo Fontes e Roriz, 2006, n.º 229 

34 Coutada da Capelinha Habitat 29945 --- --- Idade do Ferro Endovélico, 2017 

35 Tabuaças 1 Capela --- --- --- Indeterminado Fontes e Roriz, 2006, n.º 265 

36 Real 2 Conjunto edificado --- --- --- Contemporâneo Fontes e Roriz, 2006, n.º 232 

37 Tabuaças 2 Cemitério --- --- --- Contemporâneo Carta Militar de Portugal 
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N.º DESIGNAÇÃO TIPO DE SÍTIO CNS CLASSIFICAÇÃO LEGISLAÇÃO CRONOLOGIA BIBLIOGRAFIA 

38 Tabuaças 3 Igreja --- --- --- Indeterminado Carta Militar de Portugal 

39 Cerdeirinhas Capela --- --- --- Indeterminado Carta Militar de Portugal 

40 Castro de Atafona Povoado fortificado 30003 --- --- Idade do Ferro Endovélico, 2017 

41 Pousadouros Conjunto edificado --- --- --- Contemporâneo Fontes e Roriz, 2006, n.º 46 

42 Bezerral 1 Igreja --- --- --- Indeterminado Fontes e Roriz, 2006, n.º 253 

43 Pepim 1 Capela --- --- --- Indeterminado Fontes e Roriz, 2006, n.º 328 

44 Pepim 2 Cruzeiro --- --- --- Contemporâneo Carta Militar de Portugal 

45 Abrigo do Castro Abrigo 30030 --- --- Indeterminado Endovélico, 2017 

46 Monte do Castro/Castro de Anissó Povoado fortificado 6976 --- --- Indeterminado Endovélico, 2017 

47 Abrigo de Pala dos Lobos Abrigo 15121 --- --- Mesolítico/ Neolítico Endovélico, 2017 

48 Srª da Lapa 1 Cruzeiro --- --- --- Contemporâneo Carta Militar de Portugal 

49 Srª da Lapa 2 Cruzeiro --- --- --- Contemporâneo Carta Militar de Portugal 

50 Srª da Lapa Capela --- --- --- Indeterminado Fontes e Roriz, 2006, n.º 264 

51 Soutelo 1 Conjunto edificado --- --- --- Contemporâneo Fontes e Roriz, 2006, n.º 227 

52 Soutelo 2 Cruzeiro --- --- --- Contemporâneo Carta Militar de Portugal 

53 Soutelo 3 Conjunto edificado --- --- --- Contemporâneo Fontes e Roriz, 2006, n.º 324 

54 Soutelo 4 Cemitério --- --- --- Contemporâneo Carta Militar de Portugal 

55 Soutelo 5 Igreja --- --- --- Indeterminado Fontes e Roriz, 2006, n.º 223 

56 Soutelo 6 Conjunto edificado --- --- --- Contemporâneo Fontes e Roriz, 2006, n.º 226 

57 Soutelo 7 Conjunto edificado --- --- --- Contemporâneo Fontes e Roriz, 2006, n.º 225 

58 Anissó 1 Cruzeiro --- --- --- Contemporâneo Carta Militar de Portugal 

59 Anissó 2 Conjunto edificado --- --- --- Contemporâneo Fontes e Roriz, 2006, n.º 153 

60 Anissó 3 Conjunto edificado --- --- --- Contemporâneo Fontes e Roriz, 2006, n.º 245 
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61 Anissó 4 Cemitério --- --- --- Contemporâneo Carta Militar de Portugal 

62 Anissó Igreja --- --- --- Indeterminado Fontes e Roriz, 2006, n.º 152 

63 Rio Longo Capela --- --- --- Indeterminado Carta Militar de Portugal 

64 Monte de Guilhofrei Achado isolado 6322 --- --- Neo - calcolítico Endovélico, 2017 

65 Calvelos Capela --- --- --- Indeterminado Fontes e Roriz, 2006, n.º 178 

66 Cruzeiro do Monte Penafiel de Soaz 1 Cruzeiro --- --- --- Indeterminado Carta Militar de Portugal 

67 Monte Penafiel de Soaz Vestígios diversos 32906 --- --- 
Idade do Ferro / 
Romano / Idade Média 

Endovélico, 2017 

68 Castelo de Penafiel de Soás Povoado fortificado 29585 
Imóvel de Interesse 
Cultural 

PDM de Póvoa de 
Lanhoso, art.º 35º e 36º 

Romano / Alta Idade 
Média / Moderno 

PDM de Póvoa de Lanhoso 

69 Monte dos Amarelos Povoado 32903 
Imóvel de Interesse 
Cultural 

PDM de Póvoa de 
Lanhoso, art.º 35º e 36º 

Romano / Alta Idade 
Média 

PDM de Póvoa de Lanhoso 

70 Alto de São Mamede 2 Mamoa 32905 
Imóvel de Interesse 
Cultural 

PDM de Póvoa de 
Lanhoso, art.º 35º e 36º 

Indeterminado (Pré-
história recente) 

CMPL, [2011] 

71 Alto de São Mamede 1 Mamoa 32904 
Imóvel de Interesse 
Cultural 

PDM de Póvoa de 
Lanhoso, art.º 35º e 36º 

Indeterminado (Pré-
história recente) 

CMPL, [2011] 

72 Capela do Monte Penafiel de Soaz Capela --- 
Imóvel de Interesse 
Cultural 

PDM de Póvoa de 
Lanhoso, art.º 35º e 36º 

Indeterminado Carta Militar de Portugal 

73 Cruzeiro do Monte Penafiel de Soaz 2 Cruzeiro --- 
Imóvel de Interesse 
Cultural 

PDM de Póvoa de 
Lanhoso, art.º 35º e 36º 

Indeterminado Carta Militar de Portugal 

74 Alto de São Mamede 3 
Sepultura Escavada na 
Rocha 

--- 
Imóvel de Interesse 
Cultural 

PDM de Póvoa de 
Lanhoso, art.º 35º e 36º 

Indeterminado CMPL, [2011] 

75 Frades 1 Cemitério --- --- --- Contemporâneo Carta Militar de Portugal 

76 Frades 1 Igreja --- 
Imóvel de Interesse 
Cultural 

PDM de Póvoa de 
Lanhoso, art.º 35º e 36º 

Indeterminado PDM de Póvoa de Lanhoso 

77 Costa 1 Nicho --- 
Imóvel de Interesse 
Cultural 

PDM de Póvoa de 
Lanhoso, art.º 35º e 36º 

Contemporâneo PDM de Póvoa de Lanhoso 
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78 Costa 2 Azenha --- 
Imóvel de Interesse 
Cultural 

PDM de Póvoa de 
Lanhoso, art.º 35º e 36º 

Contemporâneo PDM de Póvoa de Lanhoso 

79 Frades 2 Casa rural --- 
Imóvel de Interesse 
Cultural 

PDM de Póvoa de 
Lanhoso, art.º 35º e 36º 

Contemporâneo PDM de Póvoa de Lanhoso 

80 Frades Mancha de ocupação --- 
Imóvel de Interesse 
Cultural 

PDM de Póvoa de 
Lanhoso, art.º 35º e 36º 

Romano PDM de Póvoa de Lanhoso: NII 43 

81 Frades 3 Alminha --- 
Imóvel de Interesse 
Cultural 

PDM de Póvoa de 
Lanhoso, art.º 35º e 36º 

Contemporâneo PDM de Póvoa de Lanhoso 

82 Frades 4 Capela --- 
Imóvel de Interesse 
Cultural 

PDM de Póvoa de 
Lanhoso, art.º 35º e 36º 

Indeterminado PDM de Póvoa de Lanhoso 

83 Frades 5 Conjunto rural --- 
Imóvel de Interesse 
Cultural 

PDM de Póvoa de 
Lanhoso, art.º 35º e 36º 

Contemporâneo PDM de Póvoa de Lanhoso 

84 Frades 6 Casa rural --- 
Imóvel de Interesse 
Cultural 

PDM de Póvoa de 
Lanhoso, art.º 35º e 36º 

Contemporâneo PDM de Póvoa de Lanhoso 

85 Torrão Habitat 32901 
Imóvel de Interesse 
Cultural 

PDM de Póvoa de 
Lanhoso, art.º 35º e 36º 

Romano PDM de Póvoa de Lanhoso: NII 38 

86 Botica Casa rural --- 
Imóvel de Interesse 
Cultural 

PDM de Póvoa de 
Lanhoso, art.º 35º e 36º 

Contemporâneo PDM de Póvoa de Lanhoso 

87 Calvos 1 Cemitério --- --- --- Contemporâneo Carta Militar de Portugal 

88 Calvos Igreja --- --- --- Indeterminado Carta Militar de Portugal 

89 Calvos 2 Casa rural --- 
Imóvel de Interesse 
Cultural 

PDM de Póvoa de 
Lanhoso, art.º 35º e 36º 

Contemporâneo PDM de Póvoa de Lanhoso 

90 Calvos 3 Espigueiro --- 
Imóvel de Interesse 
Cultural 

PDM de Póvoa de 
Lanhoso, art.º 35º e 36º 

Contemporâneo PDM de Póvoa de Lanhoso 

91 Calvos 4 Alminha --- 
Imóvel de Interesse 
Cultural 

PDM de Póvoa de 
Lanhoso, art.º 35º e 36º 

Contemporâneo PDM de Póvoa de Lanhoso 

92 Nasce 1 Conjunto rural --- 
Imóvel de Interesse 
Cultural 

PDM de Póvoa de 
Lanhoso, art.º 35º e 36º 

Contemporâneo PDM de Póvoa de Lanhoso 
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93 Nasce 2 Conjunto rural --- 
Imóvel de Interesse 
Cultural 

PDM de Póvoa de 
Lanhoso, art.º 35º e 36º 

Contemporâneo PDM de Póvoa de Lanhoso 

94 Nasce 3 Conjunto rural --- 
Imóvel de Interesse 
Cultural 

PDM de Póvoa de 
Lanhoso, art.º 35º e 36º 

Contemporâneo PDM de Póvoa de Lanhoso 

95 Nasce 4 Conjunto rural --- 
Imóvel de Interesse 
Cultural 

PDM de Póvoa de 
Lanhoso, art.º 35º e 36º 

Contemporâneo PDM de Póvoa de Lanhoso 

96 Portela 1 Capela --- 
Imóvel de Interesse 
Cultural 

PDM de Póvoa de 
Lanhoso, art.º 35º e 36º 

Contemporâneo PDM de Póvoa de Lanhoso 

97 Portela 2 Nicho --- 
Imóvel de Interesse 
Cultural 

PDM de Póvoa de 
Lanhoso, art.º 35º e 36º 

Contemporâneo PDM de Póvoa de Lanhoso 

98 Portela Capela --- 
Imóvel de Interesse 
Cultural 

PDM de Póvoa de 
Lanhoso, art.º 35º e 36º 

Indeterminado PDM de Póvoa de Lanhoso 

99 Portela 3 Casa rural --- 
Imóvel de Interesse 
Cultural 

PDM de Póvoa de 
Lanhoso, art.º 35º e 36º 

Contemporâneo PDM de Póvoa de Lanhoso 

100 Bezerral 2 Capela --- 
Imóvel de Interesse 
Cultural 

PDM de Póvoa de 
Lanhoso, art.º 35º e 36º 

Indeterminado PDM de Póvoa de Lanhoso 

101 Bezerral  Mancha de ocupação --- 
Imóvel de Interesse 
Cultural 

PDM de Póvoa de 
Lanhoso, art.º 35º e 36º 

Romano PDM de Póvoa de Lanhoso: NII 53 

102 Botica de Cima 1 Cruzeiro --- 
Imóvel de Interesse 
Cultural 

PDM de Póvoa de 
Lanhoso, art.º 35º e 36º 

Contemporâneo PDM de Póvoa de Lanhoso 

103 Botica de Cima Capela --- 
Imóvel de Interesse 
Cultural 

PDM de Póvoa de 
Lanhoso, art.º 35º e 36º 

Indeterminado PDM de Póvoa de Lanhoso 

104 Botica de Baixo Igreja --- 
Imóvel de Interesse 
Cultural 

PDM de Póvoa de 
Lanhoso, art.º 35º e 36º 

Indeterminado PDM de Póvoa de Lanhoso 

105 Botica de Baixo 1 Cemitério --- 
Imóvel de Interesse 
Cultural 

PDM de Póvoa de 
Lanhoso, art.º 35º e 36º 

Contemporâneo Carta Militar de Portugal 

106 Botica de Baixo 2 Casa rural --- 
Imóvel de Interesse 
Cultural 

PDM de Póvoa de 
Lanhoso, art.º 35º e 36º 

Contemporâneo PDM de Póvoa de Lanhoso 

107 Botica de Baixo 3 Casa rural --- 
Imóvel de Interesse 
Cultural 

PDM de Póvoa de 
Lanhoso, art.º 35º e 36º 

Contemporâneo PDM de Póvoa de Lanhoso 
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108 Botica de Baixo 4 Cruzeiro --- 
Imóvel de Interesse 
Cultural 

PDM de Póvoa de 
Lanhoso, art.º 35º e 36º 

Contemporâneo PDM de Póvoa de Lanhoso 

109 Botica de Baixo 5 Alminha --- 
Imóvel de Interesse 
Cultural 

PDM de Póvoa de 
Lanhoso, art.º 35º e 36º 

Contemporâneo PDM de Póvoa de Lanhoso 

110 Carvalhal 1 Casa rural --- 
Imóvel de Interesse 
Cultural 

PDM de Póvoa de 
Lanhoso, art.º 35º e 36º 

Contemporâneo PDM de Póvoa de Lanhoso 

111 Carvalhal 2 Eira --- 
Imóvel de Interesse 
Cultural 

PDM de Póvoa de 
Lanhoso, art.º 35º e 36º 

Contemporâneo PDM de Póvoa de Lanhoso 

112 Carvalhal 3 Casa rural --- 
Imóvel de Interesse 
Cultural 

PDM de Póvoa de 
Lanhoso, art.º 35º e 36º 

Contemporâneo PDM de Póvoa de Lanhoso 

113 Carvalhal Capela --- 
Imóvel de Interesse 
Cultural 

PDM de Póvoa de 
Lanhoso, art.º 35º e 36º 

Indeterminado PDM de Póvoa de Lanhoso 

114 Carvalhal 4 Cruzeiro --- 
Imóvel de Interesse 
Cultural 

PDM de Póvoa de 
Lanhoso, art.º 35º e 36º 

Contemporâneo PDM de Póvoa de Lanhoso 

115 Lage da Baguenha Inscrição 32911 
Imóvel de Interesse 
Cultural 

PDM de Póvoa de 
Lanhoso, art.º 35º e 36º 

Indeterminado PDM de Póvoa de Lanhoso 

116 Serzedelo 1 Azenha --- 
Imóvel de Interesse 
Cultural 

PDM de Póvoa de 
Lanhoso, art.º 35º e 36º 

Contemporâneo PDM de Póvoa de Lanhoso 

117 Serzedelo 2 Alminha --- 
Imóvel de Interesse 
Cultural 

PDM de Póvoa de 
Lanhoso, art.º 35º e 36º 

Contemporâneo PDM de Póvoa de Lanhoso 

118 Serzedelo 3 Azenha --- 
Imóvel de Interesse 
Cultural 

PDM de Póvoa de 
Lanhoso, art.º 35º e 36º 

Contemporâneo PDM de Póvoa de Lanhoso 

119 Serzedelo 4 Eira --- 
Imóvel de Interesse 
Cultural 

PDM de Póvoa de 
Lanhoso, art.º 35º e 36º 

Contemporâneo PDM de Póvoa de Lanhoso 

120 Serzedelo 5 Cruzeiro --- 
Imóvel de Interesse 
Cultural 

PDM de Póvoa de 
Lanhoso, art.º 35º e 36º 

Contemporâneo PDM de Póvoa de Lanhoso 

121 Serzedelo 6 Conjunto rural --- 
Imóvel de Interesse 
Cultural 

PDM de Póvoa de 
Lanhoso, art.º 35º e 36º 

Contemporâneo PDM de Póvoa de Lanhoso 

122 Serzedelo Capela --- 
Imóvel de Interesse 
Cultural 

PDM de Póvoa de 
Lanhoso, art.º 35º e 36º 

Contemporâneo PDM de Póvoa de Lanhoso 
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123 Santa Luzia 1 Casa rural --- 
Imóvel de Interesse 
Cultural 

PDM de Póvoa de 
Lanhoso, art.º 35º e 36º 

Contemporâneo PDM de Póvoa de Lanhoso 

124 Santa Luzia Capela --- 
Imóvel de Interesse 
Cultural 

PDM de Póvoa de 
Lanhoso, art.º 35º e 36º 

Indeterminado PDM de Póvoa de Lanhoso 

125 Vale de Moura 1 Lagar --- 
Imóvel de Interesse 
Cultural 

PDM de Póvoa de 
Lanhoso, art.º 35º e 36º 

Indeterminado PDM de Póvoa de Lanhoso 

126 Vale de Moura Mancha de ocupação --- 
Imóvel de Interesse 
Cultural 

PDM de Póvoa de 
Lanhoso, art.º 35º e 36º 

Romano PDM de Póvoa de Lanhoso: NII 52 

127 Vale de Moura 2 Conjunto rural --- 
Imóvel de Interesse 
Cultural 

PDM de Póvoa de 
Lanhoso, art.º 35º e 36º 

Contemporâneo PDM de Póvoa de Lanhoso 

128 Vale de Moura 3 Lagar e moinho --- 
Imóvel de Interesse 
Cultural 

PDM de Póvoa de 
Lanhoso, art.º 35º e 36º 

Contemporâneo PDM de Póvoa de Lanhoso 

129 Vale de Moura 4 Casa rural --- 
Imóvel de Interesse 
Cultural 

PDM de Póvoa de 
Lanhoso, art.º 35º e 36º 

Contemporâneo PDM de Póvoa de Lanhoso 

130 Vale de Moura 5 Casa rural --- 
Imóvel de Interesse 
Cultural 

PDM de Póvoa de 
Lanhoso, art.º 35º e 36º 

Contemporâneo PDM de Póvoa de Lanhoso 

131 Oliveira 1 Cemitério ---  ---  --- Contemporâneo Carta Militar de Portugal 

132 Oliveira Igreja --- 
Imóvel de Interesse 
Cultural 

PDM de Póvoa de 
Lanhoso, art.º 35º e 36º 

Indeterminado PDM de Póvoa de Lanhoso 

133 Oliveira 2 Cruzeiro --- 
Imóvel de Interesse 
Cultural 

PDM de Póvoa de 
Lanhoso, art.º 35º e 36º 

Contemporâneo PDM de Póvoa de Lanhoso 

134 Valbom Capela ---  ---  --- Indeterminado Carta Militar de Portugal 

135 Valbom 1 Conjunto rural --- 
Imóvel de Interesse 
Cultural 

PDM de Póvoa de 
Lanhoso, art.º 35º e 36º 

Contemporâneo PDM de Póvoa de Lanhoso 

136 Fonte Arcada Cemitério ---  ---  --- Contemporâneo Carta Militar de Portugal 

137 Igreja de Fonte Arcada Igreja --- 
Monumento 
Nacional 

Decreto de 16-06-1910, 
DG, n.º 136, de 23-06-
1910 

Medieval/ Moderno PDM de Póvoa de Lanhoso 
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138 Barreiro Fonte --- 
Imóvel de Interesse 
Cultural 

PDM de Póvoa de 
Lanhoso, art.º 35º e 36º 

Contemporâneo PDM de Póvoa de Lanhoso 

139 Padim Capela ---     Indeterminado Carta Militar de Portugal 

140 Padim 1 Alminha --- 
Imóvel de Interesse 
Cultural 

PDM de Póvoa de 
Lanhoso, art.º 35º e 36º 

Contemporâneo PDM de Póvoa de Lanhoso 

141 Padim 2 Casa rural --- 
Imóvel de Interesse 
Cultural 

PDM de Póvoa de 
Lanhoso, art.º 35º e 36º 

Contemporâneo PDM de Póvoa de Lanhoso 

142 Padim 3 Casa rural --- 
Imóvel de Interesse 
Cultural 

PDM de Póvoa de 
Lanhoso, art.º 35º e 36º 

Contemporâneo PDM de Póvoa de Lanhoso 

143 Cruzeiro da Arrifana Quinta --- 
Imóvel de Interesse 
Cultural 

PDM de Póvoa de 
Lanhoso, art.º 35º e 36º 

Contemporâneo PDM de Póvoa de Lanhoso 

144 Capela de Santo António Capela --- 
Imóvel de Interesse 
Cultural 

PDM de Póvoa de 
Lanhoso, art.º 35º e 36º 

Indeterminado PDM de Póvoa de Lanhoso 

145 Tabuados 1 Aqueduto --- 
Imóvel de Interesse 
Cultural 

PDM de Póvoa de 
Lanhoso, art.º 35º e 36º 

Contemporâneo PDM de Póvoa de Lanhoso 

146 Tabuados 2 Marco --- 
Imóvel de Interesse 
Cultural 

PDM de Póvoa de 
Lanhoso, art.º 35º e 36º 

Contemporâneo PDM de Póvoa de Lanhoso 

147 Simães Capela ---  ---  --- Indeterminado Carta Militar de Portugal 

148 Paredes Capela ---  ---  --- Indeterminado Carta Militar de Portugal 

149 Vides 1 Casa rural --- 
Imóvel de Interesse 
Cultural 

PDM de Póvoa de 
Lanhoso, art.º 35º e 36º 

Contemporâneo PDM de Póvoa de Lanhoso 

150 Vides 2 Casa rural --- 
Imóvel de Interesse 
Cultural 

PDM de Póvoa de 
Lanhoso, art.º 35º e 36º 

Contemporâneo PDM de Póvoa de Lanhoso 

151 Vides 3 Casa rural --- 
Imóvel de Interesse 
Cultural 

PDM de Póvoa de 
Lanhoso, art.º 35º e 36º 

Contemporâneo PDM de Póvoa de Lanhoso 

152 Vides 4 Casa rural ---  ---  --- Contemporâneo Carta Militar de Portugal 

153 Vides 5 Lagar --- 
Imóvel de Interesse 
Cultural 

PDM de Póvoa de 
Lanhoso, art.º 35º e 36º 

Contemporâneo PDM de Póvoa de Lanhoso 
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154 Vides 6 Cruzeiro --- 
Imóvel de Interesse 
Cultural 

PDM de Póvoa de 
Lanhoso, art.º 35º e 36º 

Contemporâneo PDM de Póvoa de Lanhoso 

155 Leiradela 1 Alminha --- 
Imóvel de Interesse 
Cultural 

PDM de Póvoa de 
Lanhoso, art.º 35º e 36º 

Contemporâneo PDM de Póvoa de Lanhoso 

156 Leiradela  Capela --- 
Imóvel de Interesse 
Cultural 

PDM de Póvoa de 
Lanhoso, art.º 35º e 36º 

Indeterminado PDM de Póvoa de Lanhoso 

157 Leiradela 2 Quinta --- 
Imóvel de Interesse 
Cultural 

PDM de Póvoa de 
Lanhoso, art.º 35º e 36º 

Contemporâneo PDM de Póvoa de Lanhoso 

158 Leiradela 3 Casa rural --- 
Imóvel de Interesse 
Cultural 

PDM de Póvoa de 
Lanhoso, art.º 35º e 36º 

Contemporâneo PDM de Póvoa de Lanhoso 

159 Vilar Capela --- 
Imóvel de Interesse 
Cultural 

PDM de Póvoa de 
Lanhoso, art.º 35º e 36º 

Indeterminado PDM de Póvoa de Lanhoso 

160 Santinhos Povoado fortificado 8535 
Imóvel de Interesse 
Cultural 

PDM de Póvoa de 
Lanhoso, art.º 35º e 36º 

Idade do Ferro PDM de Póvoa de Lanhoso: NII 17 

161 Cruzeiro Igreja --- 
Imóvel de Interesse 
Cultural 

PDM de Póvoa de 
Lanhoso, art.º 35º e 36º 

Indeterminado PDM de Póvoa de Lanhoso 

162 Cruzeiro 1 Cemitério ---  ---  --- Contemporâneo Carta Militar de Portugal 

163 Cruzeiro 2 Igreja --- 
Imóvel de Interesse 
Cultural 

PDM de Póvoa de 
Lanhoso, art.º 35º e 36º 

Indeterminado PDM de Póvoa de Lanhoso 

164 Cruzeiro 3 Casa rural --- 
Imóvel de Interesse 
Cultural 

PDM de Póvoa de 
Lanhoso, art.º 35º e 36º 

Contemporâneo PDM de Póvoa de Lanhoso 

165 Cruzeiro 4 Casa rural --- 
Imóvel de Interesse 
Cultural 

PDM de Póvoa de 
Lanhoso, art.º 35º e 36º 

Contemporâneo PDM de Póvoa de Lanhoso 

166 Cruzeiro 5 Casa rural --- 
Imóvel de Interesse 
Cultural 

PDM de Póvoa de 
Lanhoso, art.º 35º e 36º 

Contemporâneo PDM de Póvoa de Lanhoso 

167 Cruzeiro 6 Museu do Ouro --- 
Imóvel de Interesse 
Cultural 

PDM de Póvoa de 
Lanhoso, art.º 35º e 36º 

Contemporâneo PDM de Póvoa de Lanhoso 

168 Cruzeiro 7 Casa rural --- 
Imóvel de Interesse 
Cultural 

PDM de Póvoa de 
Lanhoso, art.º 35º e 36º 

Contemporâneo PDM de Póvoa de Lanhoso 
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169 Cruzeiro 8 Capela --- 
Imóvel de Interesse 
Cultural 

PDM de Póvoa de 
Lanhoso, art.º 35º e 36º 

Indeterminado PDM de Póvoa de Lanhoso 

170 Cruzeiro 9 Casa rural --- 
Imóvel de Interesse 
Cultural 

PDM de Póvoa de 
Lanhoso, art.º 35º e 36º 

Contemporâneo PDM de Póvoa de Lanhoso 

171 Cruzeiro 10 Casa rural --- 
Imóvel de Interesse 
Cultural 

PDM de Póvoa de 
Lanhoso, art.º 35º e 36º 

Contemporâneo PDM de Póvoa de Lanhoso 

172 Bustelos 1 Quinta --- 
Imóvel de Interesse 
Cultural 

PDM de Póvoa de 
Lanhoso, art.º 35º e 36º 

Contemporâneo PDM de Póvoa de Lanhoso 

173 Bustelos 2 Quinta --- 
Imóvel de Interesse 
Cultural 

PDM de Póvoa de 
Lanhoso, art.º 35º e 36º 

Contemporâneo PDM de Póvoa de Lanhoso 

174 Aldeia de Baixo Alminha --- 
Imóvel de Interesse 
Cultural 

PDM de Póvoa de 
Lanhoso, art.º 35º e 36º 

Contemporâneo PDM de Póvoa de Lanhoso 

175 Leiradela 4 Casa rural --- 
Imóvel de Interesse 
Cultural 

PDM de Póvoa de 
Lanhoso, art.º 35º e 36º 

Contemporâneo PDM de Póvoa de Lanhoso 

176 Leiradela 5 Casa rural --- 
Imóvel de Interesse 
Cultural 

PDM de Póvoa de 
Lanhoso, art.º 35º e 36º 

Contemporâneo PDM de Póvoa de Lanhoso 

177 Aqueduto dos Caleiros Aqueduto --- 
Imóvel de Interesse 
Cultural 

PDM de Póvoa de 
Lanhoso, art.º 35º e 36º 

Contemporâneo PDM de Póvoa de Lanhoso: 14 

178 Leiradela 6 Casa rural --- 
Imóvel de Interesse 
Cultural 

PDM de Póvoa de 
Lanhoso, art.º 35º e 36º 

Contemporâneo PDM de Póvoa de Lanhoso 

179 Leiradela 7 Casa rural --- 
Imóvel de Interesse 
Cultural 

PDM de Póvoa de 
Lanhoso, art.º 35º e 36º 

Contemporâneo PDM de Póvoa de Lanhoso 

180 Murteira Casa rural --- 
Imóvel de Interesse 
Cultural 

PDM de Póvoa de 
Lanhoso, art.º 35º e 36º 

Contemporâneo PDM de Póvoa de Lanhoso 

181 Vilar 1 Cruzeiro --- 
Imóvel de Interesse 
Cultural 

PDM de Póvoa de 
Lanhoso, art.º 35º e 36º 

Contemporâneo PDM de Póvoa de Lanhoso 

182 Vilar 2 Cemitério ---  ---  --- Contemporâneo Carta Militar de Portugal 

183 Vilar Igreja --- 
Imóvel de Interesse 
Cultural 

PDM de Póvoa de 
Lanhoso, art.º 35º e 36º 

Indeterminado PDM de Póvoa de Lanhoso 
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184 Vilar 3 Casa rural --- 
Imóvel de Interesse 
Cultural 

PDM de Póvoa de 
Lanhoso, art.º 35º e 36º 

Contemporâneo PDM de Póvoa de Lanhoso 

185 Sequeiros Capela ---  ---  --- Indeterminado Carta Militar de Portugal 

186 Lourosa Capela --- 
Imóvel de Interesse 
Cultural 

PDM de Póvoa de 
Lanhoso, art.º 35º e 36º 

Indeterminado PDM de Póvoa de Lanhoso 

187 Lourosa 1 Quinta --- 
Imóvel de Interesse 
Cultural 

PDM de Póvoa de 
Lanhoso, art.º 35º e 36º 

Contemporâneo PDM de Póvoa de Lanhoso 

188 Lourosa 2 Quinta --- 
Imóvel de Interesse 
Cultural 

PDM de Póvoa de 
Lanhoso, art.º 35º e 36º 

Contemporâneo PDM de Póvoa de Lanhoso 

189 Ponte 1 Azenha --- 
Imóvel de Interesse 
Cultural 

PDM de Póvoa de 
Lanhoso, art.º 35º e 36º 

Contemporâneo PDM de Póvoa de Lanhoso 

190 Ponte 2 Azenha --- 
Imóvel de Interesse 
Cultural 

PDM de Póvoa de 
Lanhoso, art.º 35º e 36º 

Contemporâneo PDM de Póvoa de Lanhoso 

191 Ponte de Mem Gutierres Ponte --- 
Monumento 
Nacional 

Decreto de 16-06-1910, 
DG, n.º 136, de 23-06-
1910 

Medieval/Moderno PDM de Póvoa de Lanhoso 

192 Brunhais Necrópole 19727  ---  --- Romano Endovélico, 2017 

193 Brunhais 1 Igreja --- 
Imóvel de Interesse 
Cultural 

PDM de Póvoa de 
Lanhoso, art.º 35º e 36º 

Indeterminado PDM de Póvoa de Lanhoso 

194 Brunhais 2 Cemitério ---  ---  --- Contemporâneo Carta Militar de Portugal 

195 Paço Novo 1 Conjunto edificado --- 
Imóvel de Interesse 
Cultural 

PDM de Póvoa de 
Lanhoso, art.º 35º e 36º 

Indeterminado PDM de Póvoa de Lanhoso 

196 Paço Novo 2 Conjunto edificado --- 
Imóvel de Interesse 
Cultural 

PDM de Póvoa de 
Lanhoso, art.º 35º e 36º 

Indeterminado PDM de Póvoa de Lanhoso 

197 Castro de Taíde Povoado fortificado --- 
Imóvel de Interesse 
Cultural 

PDM de Póvoa de 
Lanhoso, art.º 35º e 36º 

Idade do Ferro PDM de Póvoa de Lanhoso: NII 18 

198 Bobeiro 1 Casa rural --- 
Imóvel de Interesse 
Cultural 

PDM de Póvoa de 
Lanhoso, art.º 35º e 36º 

Contemporâneo PDM de Póvoa de Lanhoso 
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199 Bobeiro 2 Casa rural --- 
Imóvel de Interesse 
Cultural 

PDM de Póvoa de 
Lanhoso, art.º 35º e 36º 

Contemporâneo PDM de Póvoa de Lanhoso 

200 Ribeiro Alminha --- 
Imóvel de Interesse 
Cultural 

PDM de Póvoa de 
Lanhoso, art.º 35º e 36º 

Contemporâneo PDM de Póvoa de Lanhoso 

201 Porto de Ave 1 Casa rural --- 
Imóvel de Interesse 
Cultural 

PDM de Póvoa de 
Lanhoso, art.º 35º e 36º 

Contemporâneo PDM de Póvoa de Lanhoso 

202 
Santuário de Nossa Senhora de Porto 
de Ave 

Igreja --- 
Em Vias de 
Classificação 

Anúncio n.º 85/2014, 
DR, 2.ª série, n.º 69, de 
8-4-2014 

Contemporâneo PDM de Póvoa de Lanhoso 

203 Porto de Ave 2 Capela --- 
Imóvel de Interesse 
Cultural 

PDM de Póvoa de 
Lanhoso, art.º 35º e 36º 

Indeterminado PDM de Póvoa de Lanhoso 

204 Porto de Ave 3 Quinta --- 
Imóvel de Interesse 
Cultural 

PDM de Póvoa de 
Lanhoso, art.º 35º e 36º 

Contemporâneo PDM de Póvoa de Lanhoso 

205 Porto de Ave 4 Quinta --- 
Imóvel de Interesse 
Cultural 

PDM de Póvoa de 
Lanhoso, art.º 35º e 36º 

Contemporâneo PDM de Póvoa de Lanhoso 

206 Taíde 1 Indeterminado --- 
Imóvel de Interesse 
Cultural 

PDM de Póvoa de 
Lanhoso, art.º 35º e 36º 

Indeterminado PDM de Póvoa de Lanhoso 

207 Taíde 2 Cemitério ---  ---  --- Contemporâneo Carta Militar de Portugal 

208 Moinho da Porta Conjunto edificado --- 
Imóvel de Interesse 
Cultural 

PDM de Póvoa de 
Lanhoso, art.º 35º e 36º 

Indeterminado PDM de Póvoa de Lanhoso 

209 Cruzeiro de Taíde Cruzeiro --- 
Imóvel de Interesse 
Cultural 

PDM de Póvoa de 
Lanhoso, art.º 35º e 36º 

Indeterminado PDM de Póvoa de Lanhoso 

210 Igreja de São Miguel Igreja ---  ---  --- Indeterminado Carta Militar de Portugal 

211 Cruzeiro de Quintela Cruzeiro ---  ---  --- Indeterminado Carta Militar de Portugal 

212 Capela da Senhora da Graça Capela ---  ---  --- Indeterminado Carta Militar de Portugal 

213 Quintela 1 Edifício --- 
Imóvel de Interesse 
Cultural 

PDM de Póvoa de 
Lanhoso, art.º 35º e 36º 

Indeterminado PDM de Póvoa de Lanhoso 

214 Quintela 2 Edifício --- 
Imóvel de Interesse 
Cultural 

PDM de Póvoa de 
Lanhoso, art.º 35º e 36º 

Indeterminado PDM de Póvoa de Lanhoso 
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215 Quintela 3 Edifício --- 
Imóvel de Interesse 
Cultural 

PDM de Póvoa de 
Lanhoso, art.º 35º e 36º 

Indeterminado PDM de Póvoa de Lanhoso 

216 Igreja 1 Cemitério ---  ---  --- Contemporâneo Carta Militar de Portugal 

217 Igreja 2 Cruzeiro --- 
Imóvel de Interesse 
Cultural 

PDM de Póvoa de 
Lanhoso, art.º 35º e 36º 

Contemporâneo PDM de Póvoa de Lanhoso 

218 Igreja 3 Capela --- 
Imóvel de Interesse 
Cultural 

PDM de Póvoa de 
Lanhoso, art.º 35º e 36º 

Indeterminado PDM de Póvoa de Lanhoso 

219 Igreja  Igreja --- 
Imóvel de Interesse 
Cultural 

PDM de Póvoa de 
Lanhoso, art.º 35º e 36º 

Indeterminado PDM de Póvoa de Lanhoso 

220 Souto Velho Mancha de ocupação --- 
Imóvel de Interesse 
Cultural 

PDM de Póvoa de 
Lanhoso, art.º 35º e 36º 

Romano PDM de Póvoa de Lanhoso: NII 36 

221 Várzeas Capela --- 
Imóvel de Interesse 
Cultural 

PDM de Póvoa de 
Lanhoso, art.º 35º e 36º 

Indeterminado PDM de Póvoa de Lanhoso 

222 Várzeas 1 Cruzeiro --- 
Imóvel de Interesse 
Cultural 

PDM de Póvoa de 
Lanhoso, art.º 35º e 36º 

Contemporâneo PDM de Póvoa de Lanhoso 

223 Várzeas 2 Quinta --- 
Imóvel de Interesse 
Cultural 

PDM de Póvoa de 
Lanhoso, art.º 35º e 36º 

Contemporâneo PDM de Póvoa de Lanhoso 

224 Várzeas 3 Casa rural --- 
Imóvel de Interesse 
Cultural 

PDM de Póvoa de 
Lanhoso, art.º 35º e 36º 

Contemporâneo PDM de Póvoa de Lanhoso 

225 Várzeas 4 Espigueiro --- 
Imóvel de Interesse 
Cultural 

PDM de Póvoa de 
Lanhoso, art.º 35º e 36º 

Contemporâneo PDM de Póvoa de Lanhoso 

226 Sobradelo da Goma 1 Espigueiro --- 
Imóvel de Interesse 
Cultural 

PDM de Póvoa de 
Lanhoso, art.º 35º e 36º 

Contemporâneo PDM de Póvoa de Lanhoso 

227 Sobradelo da Goma 2 Espigueiro --- 
Imóvel de Interesse 
Cultural 

PDM de Póvoa de 
Lanhoso, art.º 35º e 36º 

Contemporâneo PDM de Póvoa de Lanhoso 

228 Igreja Velha Mancha de ocupação --- 
Imóvel de Interesse 
Cultural 

PDM de Póvoa de 
Lanhoso, art.º 35º e 36º 

Romano PDM de Póvoa de Lanhoso: NII 35 

229 Carreira Aldeia Turística --- 
Imóvel de Interesse 
Cultural 

PDM de Póvoa de 
Lanhoso, art.º 35º e 36º 

Medieval/Moderno PDM de Póvoa de Lanhoso: A 
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230 Vilarinho de Baixo 1 Espigueiro --- 
Imóvel de Interesse 
Cultural 

PDM de Póvoa de 
Lanhoso, art.º 35º e 36º 

Contemporâneo PDM de Póvoa de Lanhoso 

231 Vilarinho de Baixo 2 Casa rural --- 
Imóvel de Interesse 
Cultural 

PDM de Póvoa de 
Lanhoso, art.º 35º e 36º 

Contemporâneo PDM de Póvoa de Lanhoso 

232 Vilarinho de Baixo 3 Casa rural --- 
Imóvel de Interesse 
Cultural 

PDM de Póvoa de 
Lanhoso, art.º 35º e 36º 

Contemporâneo PDM de Póvoa de Lanhoso 

233 Vilarinho de Baixo Capela --- 
Imóvel de Interesse 
Cultural 

PDM de Póvoa de 
Lanhoso, art.º 35º e 36º 

Indeterminado PDM de Póvoa de Lanhoso 

234 Vilarinho de Baixo 4 Cruzeiro --- 
Imóvel de Interesse 
Cultural 

PDM de Póvoa de 
Lanhoso, art.º 35º e 36º 

Contemporâneo PDM de Póvoa de Lanhoso 

235 Vilarinho de Baixo 5 Casa rural --- 
Imóvel de Interesse 
Cultural 

PDM de Póvoa de 
Lanhoso, art.º 35º e 36º 

Contemporâneo PDM de Póvoa de Lanhoso 

236 Garfe/Salgueiros Necrópole 3549  ---  --- Idade do Ferro/Romano Endovélico, 2017 

237 Igreja de São Cosme e São Damião Igreja --- 
Imóvel de Interesse 
Cultural 

PDM de Póvoa do 
Lanhoso, art.º 35º e 36º 

Indeterminado Carta Militar de Portugal 

238 Cemitério de Garfe Necrópole ---     Contemporâneo Carta Militar de Portugal 

239 Castelo de Baixo Povoado fortificado --- 
Área de Interesse 
Arqueológico, Nível 
I 

PDM de Póvoa de 
Lanhoso, Art.º 13.º -A e 
13.º -B, Anexo I, nº 

Indeterminado PDM de Póvoa de Lanhoso 

240 Santuário de Garfe Santuário rupestre --- 

Em Vias de 
Classificação; Área 
de Interesse 
Arqueológico,  
Nível I 

Anúncio n.º 89/2016, 
DR, 2.ª série, n.º 51, de 
14/03/2016; PDM de 
Póvoa de Lanhoso, Art.º 
13.º -A e 13.º -B, Anexo 
I, n.º NL25 

Romano Dinis, 2004a 

241 Pias dos Mouros Tholos 6975  ---  --- Calcolítico Endovélico, 2017 

242 Monte da Abelheira Castro ---  ---  --- Idade do Ferro PDM de Guimarães 

243 Castelões 1 Cruzeiro ---  ---  --- Contemporâneo Carta Militar de Portugal 

244 Castelões 2 Cemitério ---  ---  --- Contemporâneo Carta Militar de Portugal 
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245 Castelões  Igreja ---  ---  --- Indeterminado Carta Militar de Portugal 

246 Rua Domingos Fernandes Pinto 1 Conjunto edificado --- 
Interesse 
patrimonial 

PDM de Guimarães, art.º 
24º e 25º 

Indeterminado PDM de Guimarães, Carta de Ordenamento 

247 Monte Baixo Conjunto edificado --- 
Interesse 
patrimonial 

PDM de Guimarães, art.º 
24º e 25º 

Indeterminado PDM de Guimarães, Carta de Ordenamento 

248 Rua Domingos Fernandes Pinto 2 Conjunto edificado --- 
Interesse 
patrimonial 

PDM de Guimarães, art.º 
24º e 25º 

Indeterminado PDM de Guimarães, Carta de Ordenamento 

249 Rua Dr. Vaz Vieira Conjunto edificado --- 
Interesse 
patrimonial 

PDM de Guimarães, art.º 
24º e 25º 

Indeterminado PDM de Guimarães, Carta de Ordenamento 

250 Capela de St.º Amaro Capela ---  ---  --- Indeterminado Carta Militar de Portugal 

251 Igreja de Stº Amaro Igreja ---  ---  --- Indeterminado Carta Militar de Portugal 

252 Pontinha 1 Cemitério ---  ---  --- Contemporâneo Carta Militar de Portugal 

253 Fradelos Conjunto edificado --- 
Interesse 
patrimonial 

PDM de Guimarães, art.º 
24º e 25º 

Indeterminado PDM de Guimarães, Carta de Ordenamento 

254 Gondiães Conjunto edificado --- 
Interesse 
patrimonial 

PDM de Guimarães, art.º 
24º e 25º 

Indeterminado PDM de Guimarães, Carta de Ordenamento 

255 Senhora do Monte Conjunto edificado --- 
Interesse 
patrimonial 

PDM de Guimarães, art.º 
24º e 25º 

Indeterminado PDM de Guimarães, Carta de Ordenamento 

256 Antela / Túmulo de Vale Ferreiro 
Monumento 
megalítico? 

--- 
Património 
Arqueológico 

PDM de Fafe, art.º 31º e 
34º, n.º I 

Indeterminado PDM de Fafe 

257 
Arqueosítio de Vale de Ferreiro / 
Godarilhas 

Indeterminado --- 
Património 
Arqueológico 

PDM de Fafe, art.º 31º e 
34º, n.º II 

Indeterminado PDM de Fafe 

258 Vila Nova 1 Conjunto edificado --- 
Património 
Arquitetónico 

PDM de Fafe, art.º 30º e 
34º, n.º SF60 

Indeterminado PDM de Fafe 

259 Vila Nova 2 Conjunto edificado --- 
Património 
Arquitetónico 

PDM de Fafe, art.º 30º e 
34º, n.º SF52, SF53, 
SF56, SF61 

Indeterminado PDM de Fafe 
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260 Vila Nova 3 Conjunto edificado --- 
Património 
Arquitetónico 

PDM de Fafe, art.º 30º e 
34º, n.º SF55, SF57 

Indeterminado PDM de Fafe 

261 Vila Nova 4 Conjunto edificado --- 
Património 
Arquitetónico 

PDM de Fafe, art. º30º e 
34º, n.º SF58, SF59 

Indeterminado PDM de Fafe 

262 Chã Conjunto edificado --- 
Património 
Arquitetónico 

PDM de Fafe, art.º 30º e 
34º, n.º SF62 

Indeterminado PDM de Fafe 

263 Assento do Rei Vestígios diversos 30725  ---  --- Idade Média PDM de Fafe 

264 Monte do Fojo Povoado fortificado 5264  ---  --- Idade do Ferro PDM de Fafe 

265 Barreiro 1 Capela ---  ---  --- Indeterminado Carta Militar de Portugal 

266 Serafão 1 Cruzeiro ---  ---  --- Contemporâneo PDM de Fafe 

267 Serafão 2 Cemitério ---  ---  --- Contemporâneo PDM de Fafe 

268 Serafão 3 Cruzeiro ---  ---  --- Contemporâneo PDM de Fafe 

269 Serafão 4 Igreja ---  ---  --- Indeterminado PDM de Fafe 

270 Devessa Capela ---  ---  --- Indeterminado PDM de Fafe 

271 Lordelo 1 Conjunto edificado ---  ---  --- Contemporâneo PDM de Fafe: SF 42 

272 Lordelo 2 Azenha ---  ---  --- Contemporâneo PDM de Fafe: SF 86 

273 Espigueiro de Santa Apolónia Espigueiro --- 
Património 
Arquitetónico 

PDM de Fafe, art.º 30º e 
34º, n.º FRT24 

Indeterminado PDM de Fafe 

274 Santa Apolónia Conjunto edificado --- 
Património 
Arquitetónico 

PDM de Fafe, art.º 30º e 
34º, n.º FRT18, FRT25 

Indeterminado PDM de Fafe 

275 Tavasso 1 Conjunto edificado ---  ---  --- Contemporâneo PDM de Fafe: FRT 34 

276 Tavasso 2 Conjunto edificado ---  ---  --- Contemporâneo PDM de Fafe: FRT 13 

277 Chão da Areia Mamoa ---  ---  --- Neo - calcolítico PDM de Fafe 
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278 Chã dos Pardieiros Estrutura ---  ---  --- Neo - calcolítico PDM de Fafe 

279 Mamoa 6 de Monte de Riba Mamoa ---  ---  --- Neo - calcolítico PDM de Fafe 

280 Mamoa 5 de Monte de Riba Mamoa ---  ---  --- Neo - calcolítico PDM de Fafe 

281 Mamoa 4 de Monte de Riba Mamoa ---  ---  --- Neo - calcolítico PDM de Fafe 

282 Mamoa 3 de Monte de Riba Mamoa ---  ---  --- Neo - calcolítico PDM de Fafe 

283 Povoado Monte de Riba Povoado ---  ---  --- Neo - calcolítico PDM de Fafe 

284 Mamoa 2 de Monte de Riba Mamoa ---  ---  --- Neo - calcolítico PDM de Fafe 

285 Mamoa 1 de Monte de Riba Mamoa ---  ---  --- Neo - calcolítico PDM de Fafe 

286 Casal Estime Capela ---  ---  --- Indeterminado PDM de Fafe 

287 Monte Capela e cemitério ---  ---  --- Indeterminado PDM de Fafe 

288 Monte Picoto Moinho de água ---  ---  --- Contemporâneo PDM de Fafe: MT 47 
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8.7.3.5 Informação verbal 

No decorrer das prospeções arqueológicas sistemáticas, a informação verbal obtida foi 

reduzida, mas em alguns lugares fundamental para encontrar os sítios arqueológicos 

ou para compreender a sua ausência. 

8.7.4 Valor patrimonial 

O processo de avaliação de impactes começa com a avaliação do Valor Patrimonial de 

cada sítio localizado exclusivamente nos troços alternativos, sendo importante referir 

que não se fez a avaliação patrimonial dos sítios que não foram relocalizados. 

A avaliação do Valor Patrimonial é obtida a partir dos descritores considerados mais 

importantes para calcular o valor patrimonial de cada sítio. O seu valor patrimonial é 

obtido usando as categorias apresentadas no Quadro 8.19, às quais é atribuída uma 

valoração quantitativa. 

Quadro 8.19 – Fatores usados na Avaliação Patrimonial e respetiva ponderação 

FATORES PONDERAÇÃO 

Valor da Inserção Paisagística 2 

Valor da Conservação 3 

Valor da Monumentalidade 2 

Valor da raridade (regional) 4 

Valor científico 7 

Valor histórico 5 

Valor Simbólico 5 

 

Por Valor da Inserção Paisagística entende-se a forma como o sítio se relaciona com o 

espaço envolvente, se esta relação acrescenta ou não valor ao sítio, assim como a 

avaliação da qualidade desse espaço (Quadro 8.20).  

Se, por exemplo, a paisagem onde o sítio se encontra se apresentar semelhante à 

paisagem original, entenda-se a paisagem contemporânea da construção e utilização 

do sítio, a sua inserção paisagística será considerada “com interesse”. Se não for 

possível determinar este valor, o mesmo não contribuirá para o cálculo do Valor 

Patrimonial. 
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Quadro 8.20 – Valor da Inserção Paisagística 

VALOR DA INSERÇÃO PAISAGÍSTICA VALOR NUMÉRICO 

Com Interesse 5 

Com pouco interesse 2 

Sem Interesse 1 

Indeterminável Nulo 

 

O Valor da Conservação avalia o estado de conservação da incidência patrimonial em 

questão (Quadro 8.21).  

Quadro 8.21 – Valor da Conservação 

VALOR DA CONSERVAÇÃO VALOR NUMÉRICO 

Bom 5 

Regular 2 

Mau 1 

Desconhecido Nulo 

 

Do valor deste item pode depender uma decisão de conservação e/ou restauro de um 

sítio, já que é mais profícuo, se todas as outras variáveis forem iguais, investir na 

conservação de um sítio em bom estado do que num sítio em mau estado. O nível de 

conservação de um sítio soterrado é desconhecido, portanto este critério não será 

tido em conta na determinação do Valor Patrimonial. 

O Valor da Monumentalidade considera o impacto visual da incidência patrimonial no 

meio envolvente, dadas as suas características arquitetónicas e artísticas (Quadro 

8.22). Avalia simultaneamente o impacto que resulta de uma intenção evidente dos 

construtores do sítio em questão e o impacto que é atualmente observável, que 

decorre da evolução do sítio e da paisagem onde se insere, assim como da evolução 

das categorias culturais que reconhecem, ou não, a monumentalidade de um sítio. 

Quadro 8.22 – Valor da Monumentalidade 

VALOR DA CONSERVAÇÃO VALOR NUMÉRICO 

Elevado 5 

Médio 2 

Reduzido 1 
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VALOR DA CONSERVAÇÃO VALOR NUMÉRICO 

Indeterminável Nulo 

 

É claro que a atribuição deste valor deve ser avaliada regionalmente. A valorização das 

suas características arquitetónicas e artísticas será feita tendo em consideração a sua 

relevância a nível regional. 

Também neste caso não será possível determinar o Valor da Monumentalidade de um 

sítio totalmente enterrado e nesse caso este critério não será tido em conta na 

determinação do Valor Patrimonial. 

O Valor da Raridade é determinado pela quantidade de ocorrências patrimoniais com 

as mesmas características daquela que se encontra em avaliação na região em estudo 

(Quadro 8.23). Haverá situações, por incapacidade de caracterizar convenientemente 

o objeto em estudo, em que se desconhecerá a raridade do mesmo. Nesse caso este 

critério não será tido em conta na determinação do Valor Patrimonial. 

Quadro 8.23 – Valor da Raridade 

VALOR DA RARIDADE VALOR NUMÉRICO 

Único 5 

Raro 4 

Regular 2 

Frequente 1 

Desconhecido Nulo 

 

O Valor científico é o resultado do potencial que se atribui, ao sítio em avaliação, para 

o conhecimento das sociedades que o construíram e utilizaram (Quadro 8.24). Este 

valor é independente da antiguidade atribuída à incidência patrimonial em questão. 

Quadro 8.24 – Valor Científico 

VALOR CIENTIFICO VALOR NUMÉRICO 

Elevado 5 

Médio 2 

Reduzido 1 

Indeterminável Nulo 
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Mais uma vez, se este valor for indeterminável, não será tido em conta na 

determinação do Valor Patrimonial. 

No Valor histórico valoriza-se a importância que a incidência patrimonial tem como 

objeto representativo de um determinado período histórico na região em questão 

(Quadro 8.25). Neste caso a antiguidade do objeto já será considerada, visto que, em 

geral, conservam-se menos vestígios dos períodos históricos mais recuados, o que 

aumenta a importância de cada vestígio singular. 

Quadro 8.25 – Valor Histórico 

VALOR HISTÓRICO VALOR NUMÉRICO 

Elevado 5 

Médio 2 

Reduzido 1 

Indeterminável Nulo 

 

Também é considerado na atribuição deste valor que para o conhecimento das 

sociedades pré-históricas, assim como para o conhecimento de muitos aspetos das 

sociedades históricas e mesmo contemporâneas, os vestígios materiais são a única 

fonte de informação disponível. Também neste caso é possível que este valor seja 

indeterminável e consequentemente não será utilizado no cálculo do valor 

patrimonial. 

Com o Valor simbólico pretende-se avaliar a importância que a incidência patrimonial 

tem para as comunidades que usufruem dela atualmente. A atribuição deste valor 

depende da perceção do lugar do objeto na identidade comunitária, da relação afetiva 

que as populações mantêm com ele, da importância na sua vivência social e religiosa. 

Se não for possível determinar este valor, o mesmo não será usado para calcular o 

Valor Patrimonial. 

Quadro 8.26 – Valor simbólico 

VALOR SIMBÓLICO VALOR NUMÉRICO 

Elevado 5 

Médio 2 

Reduzido 1 

Indeterminável Nulo 
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O Valor Patrimonial resulta pois da avaliação dos sete fatores anteriormente 

descritos. Esta avaliação decorre da observação do sítio e análise da informação 

existente sobre o mesmo. Classifica-se cada sítio segundo um determinado “valor” 
(Inserção Paisagística, Conservação, Monumentalidade, etc.), através de uma 

valoração qualitativa (Elevado, Médio, Reduzido, por exemplo) à qual é atribuído um 

valor numérico conforme os quadros anteriores. 

Como se considera que os ditos fatores não devem pesar da mesma forma no Valor 

Patrimonial, a cada valor patrimonial são atribuídas classes, de acordo com o Quadro 

8.27.  

Quadro 8.27 – Relação entre as Classes de Valor Patrimonial e o Valor Patrimonial 

SIGNIFICADO 
CLASSE DE VALOR 

PATRIMONIAL 
VALOR PATRIMONIAL 

Muito elevado A ≥16 ≤20 

Elevado B ≥12 <16 

Médio C ≥8 <12 

Reduzido D ≥4 <8  
Muito reduzido E < 4 

 

Assim, o Valor Patrimonial é um índice que resulta da soma dos produtos dos vários 

critérios apresentados com o valor de ponderação, dividida pelo número total de 

categorias consideradas, ou seja: 

 (Valor da Inserção Paisagística*2) + (Valor da Conservação*3) + (Valor da 

Monumentalidade*2) + (Valor da raridade*4) + (Valor científico*7) + (Valor 

histórico*5) + (Valor Simbólico*5) / 7 

Se todos os fatores forem considerados, o Valor Patrimonial mais baixo atribuível será 

igual a 4, enquanto o valor mais alto será igual a 20. Só será obtido um valor 

patrimonial inferior a 4, o que corresponde à Classe E de Valor Patrimonial, se os 

únicos fatores considerados no cálculo do Valor Patrimonial forem aqueles cujo grau 

de ponderação é o mais baixo, a saber, o Valor da Inserção Paisagística, o Valor da 

Conservação e o Valor da Monumentalidade. Neste caso, o Valor Patrimonial obtido 

reflete sobretudo o desconhecimento acerca da incidência patrimonial em questão e 

portanto deve ser manuseado com muita cautela. 
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Conforme o Valor Patrimonial, a cada incidência patrimonial é atribuível uma Classe de 

Valor Patrimonial, correspondendo a Classe A às ocorrências patrimoniais de valor 

mais elevado e a classe E às ocorrências patrimoniais com menor valor. 

8.7.5 Resultados da Prospeção Arqueológica nos trechos alternativos 

De um conjunto de 288 ocorrências patrimoniais inventariadas em toda a área de 

estudo (Desenho 10 do Volume II – Peças Desenhadas), registaram-se 19 ocorrências 

nos trechos em estudo, nomeadamente: 

 Trecho alternativo 1 – 0 registos;  

 Trecho alternativo 2 – 2 registos;  

 Trecho alternativo 2a – 5 registos;  

 Trecho alternativo 2b – 2 registos;  

 Trecho alternativo 3 – 6 registos;  

 Trecho alternativo 3a – 2 registos;  

 Trecho alternativo 3b – 1 registo;  

 Trecho alternativo 4 – 2 registos. 

No trecho 1 (com a extensão de cerca de 1,01 km) não foram inventariadas 

ocorrências patrimoniais de natureza arqueológica, de caráter etnográfico ou com 

significado arquitetónico. 

No trecho 2 (com a extensão de cerca de 3,67 km) registaram-se 2 ocorrências 

patrimoniais, nomeadamente, o povoado de Vila Monteira (n.º 1/CNS 30004) e uma 

antiga Via (n.º 5/CNS 30313), ambas de classe de Valor Patrimonial Elevado (Classe B). 

Quadro 8.28 – Ocorrência patrimonial inventariada no Trecho 2 

N.º  DESIGNAÇÃO 
TIPO DE 

SÍTIO 
CNS CRONOLOGIA 

VALOR 
PATRIMONIAL 

CLASSE DE VALOR 
PATRIMONIAL 

1 Vila Monteira Povoado 30004 
Romano / Alta 
Idade Média 

12,85 B 

5 
Via Romana 

XVII 
Via 30313 Romano 12,85 B 

 

O primeiro aspeto a destacar reside na ausência de sítios classificados no trecho 2a 

(Monumento Nacional, Imóvel de Interesse Público e Imóvel de Interesse Concelhio), 

embora o povoado de Vila Monteira (n.º 1/CNS 30004) conste do inventário de 

ocorrências patrimoniais no PDM de Vieira do Minho e a Via Romana XVII (n.º 5/CNS 
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30313) conste do inventário de ocorrências patrimoniais no PDM de Póvoa de 

Lanhoso, pelo que ambas constituem uma condicionante patrimonial à execução 

deste projeto. 

O valor patrimonial de significado Elevado (Classe B) de ambas as ocorrências explica-

se pelo seu elevado valor histórico, valor científico e raridade. 

No trecho 2a (com a extensão de cerca de 10,91 km) foram inventariadas 5 

ocorrências patrimoniais, sendo o conjunto composto por 1 antiga Via (n.º 5/CNS 

30313), por 2 capelas (n.º 11 e n.º 19) e por 2 possíveis sítios arqueológicos (n.º 

12/CNS e n.º 15). 

Quadro 8.29 – Ocorrência patrimonial inventariada no Trecho 2a 

N.º  DESIGNAÇÃO 
TIPO DE 

SÍTIO 
CNS 

VALOR 
PATRIMONIAL 

CLASSE DE VALOR 
PATRIMONIAL 

5 Via Romana XVII Via 30313 12,85 B 

11 
Capela da Nossa 

Senhora da 
Encarnação 

Capela --- 16 A 

12 
Nossa Senhora da 

Encarnação 
Habitat 32902 --- --- 

15 Vale Bom 
Mancha de 
ocupação 

--- --- --- 

19 
Capela da Senhora 

do Monte 
Capela --- 10,57 C 

 

O primeiro aspeto a destacar reside na ausência de sítios classificados no trecho 2a 

(Monumento Nacional, Imóvel de Interesse Público e Imóvel de Interesse Concelhio), 

embora todas as ocorrências estejam inventariadas no Plano Diretor Municipal da 

Póvoa do Lanhoso (n.º 5, n.º 11, n.º 12, n.º 15) e no Plano Diretor Municipal de 

Guimarães (n.º 19). 

A avaliação patrimonial das 5 ocorrências patrimoniais encontra-se condicionada pelo 

facto de não terem sido caraterizadas 2 ocorrências (n.º 12/CNS 32902 e n.º 15), 

devido à má visibilidade verificada no terreno e à ausência de vestígios arqueológicos 

à superfície do solo. 

Desta forma só foram avaliadas 3 ocorrências patrimoniais: 

 Classe A: 1 ocorrência patrimonial (n.º 11) 
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 Classe B: 1 ocorrência patrimonial (n.º 5/CNS 30313) 

 Classe C: 1 ocorrência patrimonial (n.º 19) 

 Indeterminado ou nulo: 2 ocorrências patrimoniais (n.º 12/CNS 32902 e n.º 

15) 

Os valores obtidos explicam-se pelo bom estado de conservação e elevado valor 

simbólico da Capela da Nossa Senhora da Encarnação (n.º 11) e pela raridade, elevado 

valor histórico e científico da Via Romana (n.º 5/CNS 30313). O menor valor 

patrimonial da Capela da Senhora do Monte (n.º 19) justifica-se pela 

contemporaniedade do edifício e pelo menor valor histórico e científico. 

No trecho 2b (com a extensão de cerca de 3,32 km) foram inventariadas 3 ocorrências 

patrimoniais, nomeadamente, uma antiga Via (n.º 5/CNS 30313), uma capela (n.º 11) e 

um possível sítio arqueológico (n.º 12/CNS 32902). 

Quadro 8.30 – Ocorrência patrimonial inventariada no Trecho 2b 

N.º  DESIGNAÇÃO TIPO DE SÍTIO CNS CRONOLOGIA 
VALOR 

PATRIMONIAL 

CLASSE DE 
VALOR 

PATRIMONIAL 

5 Via Romana XVII Via 30313 Romano 12,85 B 

11 
Capela da Nossa 

Senhora da 
Encarnação 

Capela --- --- 16 A 

12 
Nossa Senhora da 

Encarnação 
Habitat 32902 --- --- --- 

 

Neste agrupamento de ocorrências não há sítios classificados (Monumento Nacional, 

Imóvel de Interesse Público e Imóvel de Interesse Concelhio), embora todas estejam 

inventariadas no Plano Diretor Municipal da Póvoa do Lanhoso, constituindo 

condicionantes patrimoniais formais à execução deste projeto. 

A avaliação patrimonial das 3 ocorrências patrimoniais encontra-se condicionada pelo 

facto de não ter sido caraterizada 1 ocorrência (n.º 12/CNS 32902), devido à má 

visibilidade verificada no terreno e à ausência de vestígios arqueológicos à superfície 

do solo. 

Desta forma, só foram avaliadas 2 ocorrências patrimoniais, nomeadamente, a via 

romana XVII (n.º 5/CNS 30313), a qual apresenta um valor patrimonial de significado 

Elevado (Classe B) associado ao seu elevado valor histórico, valor científico e raridade 

e a Capela da Nossa Senhora da Encarnação (n.º 11) com um valor patrimonial de 
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significado Muito Elevado (Classe A) associado ao seu bom estado de conservação e 

elevado valor simbólico.  

No trecho 3 (com a extensão de cerca de 5,85 km) foram inventariadas 6 ocorrências 

patrimoniais: 3 povoados (n.º 1/CNS 30004, n.º 4/CNS 32913, n.º 6/CNS 32912), 2 

monumentos megalíticos (n.º 2/CNS 29932, n.º 3/CNS 29931) e 1 via romana (n.º 

5/CNS 30313). 

Quadro 8.31 – Ocorrência patrimonial inventariada no Trecho 3 

N.º  DESIGNAÇÃO 
TIPO DE 

SÍTIO 
CNS CRONOLOGIA 

VALOR 
PATRIMONIAL 

CLASSE DE 
VALOR 

PATRIMONIAL 

1 Vila Monteira Povoado 30004 
Romano / Alta 
Idade Média 

12,85 B 

2 
Mamoa 1 da Serra 

de S. Mamede 
Mamoa 29932 Neo - calcolítico --- --- 

3 
Mamoa 2 da Serra 

de S. Mamede 
Monumento 
megalítico 

29931 Neo - calcolítico --- --- 

4 Bouça de Cima Povoado 32913 Idade do Bronze --- --- 

5 Via Romana XVII Via 30313 Romano 12,85 B 

6 Mata da Camarôa Povoado 32912 Idade do Bronze --- --- 

 

No conjunto de ocorrências observado no trecho 3 não há sítios classificados 

(Monumento Nacional, Imóvel de Interesse Público e Imóvel de Interesse Concelhio), 

embora todas estejam inventariadas no Plano Diretor Municipal de Vieira do Minho 

(n.º 1/CNS 30004, n.º 2/CNS 29932, n.º 3/CNS 29931) e no Plano Diretor Municipal da 

Póvoa do Lanhoso (n.º 4/CNS 32913, n.º 5/CNS 30313, n.º 6/CNS 32912), constituindo 

condicionantes patrimoniais formais à execução deste projeto. 

A avaliação patrimonial das 6 ocorrências patrimoniais encontra-se condicionada pelo 

facto de não terem sido caraterizadas 4 ocorrências (n.º 2/CNS 29932, n.º 3/CNS 

29931, n.º 4/CNS 32913, n.º 6/CNS 32912), devido à má visibilidade verificada no 

terreno e à ausência de vestígios arqueológicos à superfície do solo. 

Desta forma, só foram avaliadas 2 ocorrências patrimoniais: 

 Classe B: 2 ocorrências patrimoniais (n.º 1/CNS 30004; n.º 5/CNS 30313) 

 Indeterminado ou nulo: 4 ocorrências patrimoniais (n.º 2/CNS 29932, n.º 

3/CNS 29931, n.º 4/CNS 32913, n.º 6/CNS 32912) 
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Os valores obtidos explicam-se pela raridade, elevado valor histórico e científico do 

povoado de Vila Monteira (n.º 1/CNS 30004) e da via romana (n.º 5/CNS 30313). 

No trecho 3a (com a extensão de cerca de 7,69 km) foram inventariadas 2 ocorrências 

patrimoniais: 1 possível sítio arqueológico (n.º 14) e 1 capela (n.º 16). 

Quadro 8.32 – Ocorrência patrimonial inventariada no Trecho 3a 

N.º  DESIGNAÇÃO 
TIPO DE 

SÍTIO 
CNS CRONOLOGIA 

VALOR 
PATRIMONIAL 

CLASSE DE 
VALOR 

PATRIMONIAL 

14 Vilar  
Mancha de 
ocupação 

--- Romano --- --- 

16 Capela de Bustelos Capela --- 
Moderno/ 

Contemporâneo 
16,28 B 

 

As 2 ocorrências patrimoniais não se encontram classificados (Monumento Nacional, 

Imóvel de Interesse Público e Imóvel de Interesse Concelhio), mas constam no 

inventário do Plano Diretor Municipal da Póvoa do Lanhoso. 

A avaliação patrimonial das 2 ocorrências patrimoniais encontra-se condicionada pelo 

facto de não ter sido caraterizada a mancha de ocupação de Vilar (n.º 14) devido à má 

visibilidade verificada no terreno e à ausência de vestígios arqueológicos à superfície 

do solo. 

O valor patrimonial de significado Elevado (Classe B) registado na Capela de Bustelos 

(n.º 16) justifica-se pelo seu bom estado de conservação, pelo seu valor histórico, 

valor científico e, sobretudo, valor simbólico. 

No trecho 3b (com a extensão de cerca de 11,38 km) registou-se apenas o Castro de 

Brunhais (n.º 13), de classe de Valor Patrimonial Elevado (Classe B). 

Quadro 8.33 – Ocorrência patrimonial inventariada no Trecho 3b 

N.º  DESIGNAÇÃO 
TIPO DE 

SÍTIO 
CNS CRONOLOGIA 

VALOR 
PATRIMONIAL 

CLASSE DE VALOR 
PATRIMONIAL 

13 Castro de Brunhais Castro --- Idade do Ferro 12,28 B 

 

No trecho 3b não há sítios classificados (Monumento Nacional, Imóvel de Interesse 

Público e Imóvel de Interesse Concelhio), sendo que o Castro de Brunhais (n.º 13) 
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consta do inventário de ocorrências patrimoniais no PDM da Póvoa de Lanhoso, 

constituindo uma condicionante patrimonial à execução deste projeto. 

O valor patrimonial de significado Elevado (Classe B) explica-se pelo seu elevado valor 

histórico, valor científico e raridade. 

No trecho 4 (com a extensão de cerca de 6,16 km) foram inventariadas 2 ocorrências 

patrimoniais: 1 possível sítio arqueológico (n.º 17) e 1 eventual mamoa (n.º 18). 

Quadro 8.34 – Ocorrência patrimonial inventariada no Trecho 4 

N.º  DESIGNAÇÃO 
TIPO DE 

SÍTIO 
CNS CRONOLOGIA 

VALOR 
PATRIMONIAL 

CLASSE DE VALOR 
PATRIMONIAL 

17 Vilarelho Castro Idade do Ferro --- 12,28 B 

18 Vilarelho 1 Mamoa 
Neo - 

calcolítico 
--- 15,71 B 

 

No trecho 4 não há sítios classificados (Monumento Nacional, Imóvel de Interesse 

Público e Imóvel de Interesse Concelhio), embora o Vilarelho esteja inventariado no 

Plano Diretor Municipal de Fafe (n.º 17), constituindo uma condicionante patrimonial 

formal à execução deste projeto. 
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9 IDENTIFICAÇÃO DAS GRANDES CONDICIONANTES AMBIENTAIS 

Após a análise e caracterização dos descritores ambientais mais relevantes na Área de 

Estudo, identificam-se os fatores que são suscetíveis de obstar ou condicionar a 

implantação dos corredores da linha, materializando-se as grandes condicionantes 

ambientais ao projeto em estudo. 

Neste sentido, no Quadro 9.1 sintetizam-se as grandes condicionantes ambientais 

identificadas, tendo em consideração quais as que correspondem aos fatores 

Impeditivos e Fortemente Condicionantes definidos no subcapítulo 4.2. 
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Quadro 9.1 – Identificação das grandes condicionantes ambientais nos trechos alternativos em estudo 

FATORES 
TRECHOS ALTERNATIVOS 

1 2 2a 2b 3 3a 3b 4 

IMPEDITIVOS  

Vértices geodésicos --- --- --- --- --- --- 1 (Cabadouro) 1 (Fojo) 

Centros radioelétricos --- --- --- --- --- --- --- --- 

Ligações hertzianas --- --- 
Interceção da 
Ligação Braga-
Pepim-Cabreira 

Interceção da Ligação 
Braga-Pepim-Cabreira 

Interceção da 
Ligação Braga-
Pepim-Cabreira 

--- --- --- 

Aeroportos --- --- --- --- --- --- --- --- 

Aeródromos --- --- --- --- --- --- --- --- 

Heliportos --- --- --- --- --- --- --- --- 

Outras instalações de apoio à 
navegação aérea 

--- --- --- --- --- --- --- --- 

Locais destinados ao 
armazenamento e 
manipulação de produtos 
explosivos 

--- --- --- --- --- --- --- --- 

Locais destinados ao 
armazenamento, transporte 
e manuseamento de 
combustíveis líquidos ou 
gasosos 

--- --- --- --- --- --- --- --- 

Edifícios escolares --- --- --- --- --- --- --- --- 

Campos desportivos 
  

1 (Mosteiro) 
 

1 (Botica de Baixo) 
  

1 (Travassós) 

Instalações militares ou 
afetas à defesa nacional 

--- --- --- --- --- --- --- --- 
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FATORES 
TRECHOS ALTERNATIVOS 

1 2 2a 2b 3 3a 3b 4 

FORTEMENTE CONDICIONANTES 

Áreas classificadas 

 
35,06 ha Áreas com 
risco de erosão 
(91%) e interceção 
de Leitos dos cursos 
de água 

21,31 ha RAN 
(14%) 
 
14,49 ha 
Cabeceiras de 
Linhas de água 
(10%) e 107,47 ha 
Áreas com risco de 
erosão (73%) e 
interceção de 
Leitos dos cursos 
de água 

152,58 ha RAN (33%) 
 
61,64 ha Cabeceiras 
de Linhas de água 
(13%), 21,46 ha 
Áreas de máxima 
infiltração (5%),  
0,94 ha Zonas 
ameaçadas pelas 
cheias (0,2%) 
1,28 ha Área 
Proposta de Exclusão 
(0,3%) e 102,06 ha 
Áreas com risco de 
erosão (22%) e 
interceção de Leitos 
dos cursos de água 

40,22 ha RAN (23%) 
 
22,51 ha Cabeceiras de 
Linhas de água (13%), 
0,19 há Área Proposta 
de Exclusão (0,1%) e 
30,01 ha Áreas com 
risco de erosão (17%) e 
interceção de Leitos 
dos cursos de água 

73,24 ha RAN 
(30%) 
 
11,58 ha 
Cabeceiras de 
Linhas de água 
(5%), 9,92 ha Áreas 
de máxima 
infiltração (4%) e 
40,62 ha Áreas 
com risco de 
erosão (17%) e 
interceção de 
Leitos dos cursos 
de água 

40,68 ha RAN 
(13%) 
 
14,53 ha 
Cabeceiras de 
Linhas de água 
(5%), 1,57 ha 
Áreas de máxima 
infiltração 
(0,5%), 1,00 ha 
Área Proposta de 
Exclusão (0,3%) e 
158,58 ha Áreas 
com risco de 
erosão (50%) e 
interceção de 
Leitos dos cursos 
de água 

31,58 ha RAN 
(5%) 
 
173,42 ha 
Cabeceiras de 
Linhas de água 
(30%), 1,05 ha 
Áreas de máxima 
infiltração (0,2%) 
e 364,26 ha 
Áreas com risco 
de erosão (63%) 
e interceção de 
Leitos dos cursos 
de água 

27,88 ha RAN 
(9%) 
 
65,04 ha 
Cabeceiras de 
Linhas de água 
(21%), 9,48 ha 
Áreas de máxima 
infiltração (3%), 
200,38 ha Áreas 
com risco de 
erosão (65%) e 
3,74 ha Leitos 
dos cursos de 
água (1%) 

Áreas Protegidas --- --- --- --- --- --- --- --- 

Áreas da Rede Natura 2000 
(ZPE e SIC/ZEC) 

--- --- --- --- --- --- --- --- 

Sítios RAMSAR --- --- --- --- --- --- --- --- 

IBAs (Zonas Importantes 
para as Aves) 

--- --- --- --- --- --- --- --- 
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FATORES 
TRECHOS ALTERNATIVOS 

1 2 2a 2b 3 3a 3b 4 

FORTEMENTE CONDICIONANTES 

Áreas de presença de 
espécies florísticas e/ou 
habitats sensíveis (incluídas 
nos anexos II e IV do Diretiva 
Habitats) 

4,20 ha habitat 9230 
(carvalhais galaico-
portugueses de 
Quercus Robur e 

Quercus pyrenaica) - 
11% 

27,95 ha 
habitat 
4010,4020* 
(Charnecas 
húmidas 
atlânticas 
setentrionais de 

Erica tetralixe 
Charnecas 
húmidas 
atlânticas 
temperadas de 
Erica ciliaris e 

Erica tetralix) - 
19% 
 
26,01 ha 
habitat 9230 
(carvalhais 

galaico-
portugueses de 
Quercus Robur e 

Quercus 

pyrenaica) - 18% 

7,68 ha habitat 
4010,4020* (Charnecas 

húmidas atlânticas 
setentrionais de Erica 

tetralixe Charnecas 
húmidas atlânticas 
temperadas de Erica ciliaris 

e Erica tetralix) - 2% 
 
1,71 ha habitat 91E0*, 
92A0 (Florestas aluviais de 

Alnus glutinosa e Fraxinus 

excelsior (Alno-Padion, 

Alnion incanae, Salicion 

albae) e Florestas-galeria 

de Salix alba e Populus alb) 
- 0,4% 
 
4,93 ha habitat 9230 
(carvalhais galaico-
portugueses de Quercus 

Robur e Quercus pyrenaica) 
- 1% 

0,13 ha habitat 
4010,4020* 
(Charnecas 
húmidas atlânticas 
setentrionais de 

Erica tetralixe 
Charnecas húmidas 
atlânticas 
temperadas de 
Erica ciliaris e Erica 

tetralix) - 0,1% 

13,48 ha habitat 
4010,4020* (Charnecas 

húmidas atlânticas 
setentrionais de Erica 

tetralixe Charnecas 
húmidas atlânticas 
temperadas de Erica 

ciliaris e Erica tetralix) - 
6% 
 
4,34 ha habitat 9230 
(carvalhais galaico-
portugueses de Quercus 

Robur e Quercus 

pyrenaica) - 2% 

51,22 ha habitat 
4010,4020* 
(Charnecas 

húmidas atlânticas 
setentrionais de 

Erica tetralixe 
Charnecas húmidas 
atlânticas 
temperadas de 
Erica ciliaris e Erica 

tetralix) - 16% 
 
1,47 ha habitat 
91E0*, 92A0 
(Florestas aluviais 
de Alnus glutinosa 
e Fraxinus excelsior 
(Alno-Padion, 

Alnion incanae, 

Salicion albae) e 
Florestas-galeria de 
Salix alba e 

Populus alb) - 
0,5% 

166,82 ha habitat 
4010,4020* 
(Charnecas húmidas 

atlânticas 
setentrionais de 

Erica tetralixe 
Charnecas húmidas 
atlânticas 
temperadas de Erica 

ciliaris e Erica 

tetralix) - 29% 
 
136,84 ha habitat 
8220 (Vertentes 

rochosas siliciosas 
com vegetação 

casmofítica) - 24% 

19,41 ha habitat 
4010,4020* 
(Charnecas 
húmidas atlânticas 
setentrionais de 

Erica tetralixe 
Charnecas húmidas 
atlânticas 
temperadas de 
Erica ciliaris e Erica 

tetralix) - 6% 
 
13,68 ha habitat 
9230 (carvalhais 
galaico-
portugueses de 
Quercus Robur e 

Quercus pyrenaica) 
- 4% 
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FATORES 
TRECHOS ALTERNATIVOS 

1 2 2a 2b 3 3a 3b 4 

FORTEMENTE CONDICIONANTES 

Áreas de presença de 
espécies florísticas e/ou 
habitats sensíveis (incluídas 
nos anexos II e IV do Diretiva 
Habitats) 

     

7,72 ha habitat 
9230 (carvalhais 
galaico-
portugueses de 
Quercus Robur e 

Quercus pyrenaica) 
- 2% 

2,82 ha habitat 
91E0*, 92A0 
(Florestas aluviais de 

Alnus glutinosa e 
Fraxinus excelsior 
(Alno-Padion, Alnion 

incanae, Salicion 

albae) e Florestas-
galeria de Salix alba 

e Populus alb) - 
0,5% 

 

Património classificado ou 
em vias de classificação e 
respetivas zonas de Proteção 

--- --- --- --- --- --- --- --- 

Presença de elementos 
patrimoniais arquitetónicos 
ou arqueológicos nos trechos 
alternativos 

--- 

1 ocorrência 
patrimonial em 
Monte de Cidrô 
- n.º 1 
1 ocorrência 
patrimonial - 
Via Romana em 
Penedos Alvos - 
n.º 5 

1 ocorrência patrimonial 
- Via Romana em 
Requeixo - n.º 5 
2 ocorrências 
patrimoniais em Nasce - 
n.º 11 e 12 
1 área de interesse 
arqueológico (Valbom - 
n.º 15) 
1 ocorrência patrimonial 
em Monte Bugalheiro - 
n.º 19 

2 ocorrências 
patrimoniais em 
Nasce - n.º 11 e 
12 
1 ocorrência 
patrimonial - Via 
Romana em 
Requeixo - n.º 5 

3 ocorrências 
patrimoniais em 
Monte de Cidrô – (n.º 
1) e em Portela (n.º 2 e 
3) 
2 ocorrências 
patrimoniais em Botica 
de Baixo (n.º 4 e 6) 
com uma área de 
interesse arqueológico  
1 ocorrência 
patrimonial - via em 
Botica de Baixo - n.º 5 

1 área de 
interesse 
arqueológico em 
Vilar - n.º 14 
1 ocorrência 
patrimonial em 
Bustelo - n.º 16  

1 ocorrência 
patrimonial em 
Leiradela - n.º 13 
com uma área de 
interesse 
arqueológico  

1 ocorrência 
patrimonial em 
Vilarelha - n.º 17 
com uma área de 
interesse 
arqueológico (n.º 
18) 
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FATORES 
TRECHOS ALTERNATIVOS 

1 2 2a 2b 3 3a 3b 4 

FORTEMENTE CONDICIONANTES 

Povoações e edifícios 
habitados / frequentados por 
pessoas (edifícios isolados, 
grupos de edifícios e núcleos 
urbanos) 1,34 ha (3%) 2,82 ha (2%) 45,03 (10%) 0,37 ha (0,2%) 2,93 ha (1%) 14,87 ha (5%) 0,69 ha (0,1%) 4,59 ha (1%) 

Áreas afetas a futuros usos 
residenciais, urbanos ou 
turísticos 

Outras áreas sociais em meio 
não urbano ou não 
edificadas (espaços de festa, 
lazer, culto, etc.) 

--- --- 
1 Empreendimento 
Turístico (Taíde) 

--- --- --- --- --- 

Áreas de construção 
interdita de proteção a ETAR 

--- --- --- --- --- --- --- --- 

Pontos de tomada de água 
para combate a incêndios 
por meios aéreos 

--- --- --- 1 (Bouça) --- --- --- 1 (Malagala) 

Áreas agrícolas de regadio ou 
com ocupação cultural com 
especial importância 
económica (por exemplo: 
vinha) ou com elevado grau 
de mecanização 

100% Região 
Demarcada dos 
Vinhos Verdes 

100% Região 
Demarcada dos 
Vinhos Verdes 

100% Região 
Demarcada dos Vinhos 
Verdes 

100% Região 
Demarcada dos 
Vinhos Verdes 

100% Região 
Demarcada dos Vinhos 
Verdes 

100% Região 
Demarcada dos 
Vinhos Verdes 

100% Região 
Demarcada dos 
Vinhos Verdes 

100% Região 
Demarcada dos 
Vinhos Verdes 

Indústria extrativa com 
explorações a céu aberto 

--- --- --- --- --- --- --- --- 
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De salientar algumas considerações relativamente às condicionantes identificadas ao 

longo do presente relatório, nomeadamente: 

 De acordo com a informação do PDM de Vieira do Minho, a qual foi 

confirmada pela ANACOM, existe uma central radielétrica em Pepim, a qual 

faz parte de uma ligação hertziana (Braga-Pepim-Cabreira). Embora na carta 

de condicionantes do PDM de Vieira do Minho, esta central radielétrica tenha 

uma zona de libertação primária e secundária, no PDM de Póvoa de Lanhoso, 

as mesmas não existem. Para além disso, de acordo com a informação da 

ANACOM (Anexo I – Contacto com as Entidades), a ligação hertziana não tem 

servidão associada, não tendo sido facultada qualquer informação adicional 

quanto à central radioelétrica de Pepim. 

Na sequência desta informação, a ANACOM forneceu as condicionantes no 

caso do cruzamento no plano horizontal da ligação hertziana, em termos de 

altura, nomeadamente o perfil do terreno sob o trajeto de cada uma das 

ligações hertzianas Braga-Pepim e Pepim-Cabreira e ainda os limites superior e 

inferior de segurança associados aos 1º elipsóides de Fresnel de cada uma 

dessas ligações. A Linha poderá cruzar o trajeto destas ligações (no plano 

horizontal), cumprindo os limites (superior e inferior) de segurança (no plano 

vertical) indicados por esta entidade. Neste sentido, esta informação não 

inviabiliza os corredores em análise, pelo que não constitui uma condicionante 

nesta fase e que, neste sentido, será tida em consideração em fase de projeto 

de execução; 

 Quanto à informação recebida pela DRAP Norte, nomeadamente referente 

aos regadios tradicionais, os mesmos não inviabilizam os corredores em 

análise, pelo que não constituem uma condicionante nesta fase e que, neste 

sentido, serão tidos em consideração em fase de projeto de execução, 

aquando a aferição dos apoios da linha. 
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10 DEFINIÇÃO E ANÁLISE DOS CORREDORES ALTERNATIVOS 

Na impossibilidade de serem avaliados os trechos alternativos uma vez que não existe 

uma correspondência direta entre os mesmos serão avaliadas as combinações de 

trechos alternativos definidos no capítulo 7, sendo possível identificar cinco 

combinações de trechos que determinam um total de cinco corredores alternativos, 

de acordo com o Quadro 10.1. 

Quadro 10.1 – Corredores Alternativos 

CORREDORES 
ALTERNATIVOS 

TRECHOS 
ALTERNATIVOS 

EXTENSÃO 
 (km) 

1 1+2+2a 15,59 

2 1+2+2b+3a+4 21,85 

3 1+2+2b+3b+4 25,54 

4 1+3+3a+4 20,72 

5 1+3+3b+4 24,40 

 

Na Carta Síntese das Grandes Condicionantes Ambientais, produzida à escala 1:25 000 

(Desenho 13 do Volume II – Peças Desenhadas), é possível visualizar os corredores 

alternativos sobre os fatores impeditivos e fortemente condicionantes para a 

implantação da Linha. De referir que as áreas classificadas, nomeadamente, áreas de 

RAN e REN serão apresentadas apenas nos desenhos relativo às mesmas, de forma a 

possibilitar uma leitura clara das restantes condicionantes no Desenho 13 do 

Volume II – Peças Desenhadas. 

No Quadro 10.2 apresentam-se os fatores impeditivos e fortemente condicionantes 

analisados, sob o ponto de vista dos principais fatores ambientais considerados ao 

nível dos corredores alternativos definidos. 
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Quadro 10.2 – Identificação das Grandes Condicionantes Ambientais (GCA) nos corredores alternativos em estudo 

Principais Fatores Ambientais 

Corredores alternativos 

Corredor 1  
(trechos 1+2+2a) 

Corredor 2  
(trechos 1+2+2b+3a+4) 

Corredor 3  
(trechos 1+2+2b+3b+4) 

Corredor 4  
(trechos 1+3+3a+4)  

Corredor 5  
(trechos 1+3+3b+4) 

Ecologia Habitats 

35,14 ha habitat 9230 
(carvalhais galaico-portugueses 
de Quercus Robur e Quercus 
pyrenaica) 
 
35,64 ha habitat 4010, 4020* 
(Charnecas húmidas atlânticas 
setentrionais de Erica tetralixe 
Charnecas húmidas atlânticas 
temperadas de Erica ciliaris e 
Erica tetralix) 
 
1,71 ha habitat 91E0*, 92A0 
(Florestas aluviais de Alnus 
glutinosa e Fraxinus excelsior 
(Alno-Padion, Alnion incanae, 
Salicion albae) e Florestas-
galeria de Salix alba e Populus 
alb) 

51,61 ha habitat 9230 
(carvalhais galaico-
portugueses de Quercus Robur 
e Quercus pyrenaica) 
 
98,71 ha habitat 4010, 4020* 
(Charnecas húmidas atlânticas 
setentrionais de Erica tetralixe 
Charnecas húmidas atlânticas 
temperadas de Erica ciliaris e 
Erica tetralix) 
 
1,47 ha habitat 91E0*, 92A0 
(Florestas aluviais de Alnus 
glutinosa e Fraxinus excelsior 
(Alno-Padion, Alnion incanae, 
Salicion albae) e Florestas-
galeria de Salix alba e Populus 
alb) 

43,89 ha habitat 9230 
(carvalhais galaico-
portugueses de Quercus 
Robur e Quercus pyrenaica) 
 
214,31 ha habitat 4010, 4020* 
(Charnecas húmidas atlânticas 
setentrionais de Erica tetralixe 
Charnecas húmidas atlânticas 
temperadas de Erica ciliaris e 
Erica tetralix) 
 
2,82 ha habitat 91E0*, 92A0 
(Florestas aluviais de Alnus 
glutinosa e Fraxinus excelsior 
(Alno-Padion, Alnion incanae, 
Salicion albae) e Florestas-
galeria de Salix alba e Populus 
alb) 
 
136,84 ha habitat 8220 
(Vertentes rochosas siliciosas 
com vegetação casmofítica)  

29,24 ha habitat 9230 
(carvalhais galaico-portugueses 
de Quercus Robur e Quercus 
pyrenaica) 
 
84,11 ha habitat 4010, 4020* 
(Charnecas húmidas atlânticas 
setentrionais de Erica tetralixe 
Charnecas húmidas atlânticas 
temperadas de Erica ciliaris e 
Erica tetralix) 
 
1,47 ha habitat 91E0*, 92A0 
(Florestas aluviais de Alnus 
glutinosa e Fraxinus excelsior 
(Alno-Padion, Alnion incanae, 
Salicion albae) e Florestas-
galeria de Salix alba e Populus 
alb) 

22,22 ha habitat 9230 
(carvalhais galaico-
portugueses de Quercus 
Robur e Quercus pyrenaica) 
 
199,71 ha habitat 4010, 
4020* (Charnecas húmidas 
atlânticas setentrionais de 
Erica tetralixe Charnecas 
húmidas atlânticas 
temperadas de Erica ciliaris 
e Erica tetralix) 
 
2,82 ha habitat 91E0*, 92A0 
(Florestas aluviais de Alnus 
glutinosa e Fraxinus 
excelsior (Alno-Padion, 
Alnion incanae, Salicion 
albae) e Florestas-galeria de 
Salix alba e Populus alb) 
 
136,84 ha habitat 8220 
(Vertentes rochosas 
siliciosas com vegetação 
casmofítica)  
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Principais Fatores Ambientais 

Corredores alternativos 

Corredor 1  
(trechos 1+2+2a) 

Corredor 2  
(trechos 1+2+2b+3a+4) 

Corredor 3  
(trechos 1+2+2b+3b+4) 

Corredor 4  
(trechos 1+3+3a+4)  

Corredor 5  
(trechos 1+3+3b+4) 

Ecologia Fauna 

Não atravessa áreas críticas ou 
muito críticas para as aves. 
Não se identifica abrigos de 
morcegos classificados. 
Não se identificam alcateias de 
lobos referenciadas. 

Não atravessa áreas críticas ou 
muito críticas para as aves. 
Não se identifica abrigos de 
morcegos classificados. 
Não se identificam alcateias de 
lobos referenciadas. 

Não atravessa áreas críticas ou 
muito críticas para as aves. 
Não se identifica abrigos de 
morcegos classificados. 
Não se identificam alcateias de 
lobos referenciadas. 

Não atravessa áreas críticas ou 
muito críticas para as aves. 
Não se identifica abrigos de 
morcegos classificados. 
Não se identificam alcateias de 
lobos referenciadas. 

Não atravessa áreas críticas 
ou muito críticas para as 
aves. 
Não se identifica abrigos de 
morcegos classificados. 
Não se identificam alcateias 
de lobos referenciadas. 

Usos do Solo Componente 
Social Ambiente Sonoro 

49,19 ha de solo urbano 24 ha de solo urbano 9,82 ha de solo urbano 23,74 ha de solo urbano 9,56 ha de solo urbano 

Ordenamento 
do Território e 
Condicionantes 
de Uso do Solo 

RAN 173,89 ha 130,10 ha 120,99 ha 141,80 ha 132,69 ha 

REN 

291,18 ha REN 

Subsistemas: 
244,74 ha Áreas com risco de 
erosão 
76,13 ha Cabeceiras de Linhas 
de água  
21,46 ha Áreas de máxima 
infiltração 
1,28 ha Área Proposta de 
Exclusão 
0,94 ha Zonas Ameaçadas pelas 
cheias 
Interceção de Leitos dos cursos 
de água 

611,93 ha REN 

Subsistemas: 
531,66 ha Áreas com risco de 
erosão 
116,57 ha Cabeceiras de Linhas 
de água  
11,05 ha Áreas de máxima 
infiltração 
1,19 ha Área Proposta de 
Exclusão 
3,74 ha Leitos dos cursos de 
água 

901,23 ha REN 

Subsistemas: 
737,33 ha Áreas com risco de 
erosão 
275,47 ha Cabeceiras de 
Linhas de água  
10,53 ha Áreas de máxima 
infiltração 
0,19 ha Área Proposta de 
Exclusão 
3,74 ha Leitos dos cursos de 
água 

510,82 ha REN 

Subsistemas: 
434,79 ha Áreas com risco de 
erosão 
91,15 ha Cabeceiras de Linhas 
de água  
20,96 ha Áreas de máxima 
infiltração 
1,00 ha Área Proposta de 
Exclusão 
3,74 ha Leitos dos cursos de 
água 

800,12 ha REN 

Subsistemas: 
640,47 ha Áreas com risco 
de erosão 
250,05 ha Cabeceiras de 
Linhas de água  
20,45 ha Áreas de máxima 
infiltração 
3,74 ha Leitos dos cursos de 
água 
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Principais Fatores Ambientais 

Corredores alternativos 

Corredor 1  
(trechos 1+2+2a) 

Corredor 2  
(trechos 1+2+2b+3a+4) 

Corredor 3  
(trechos 1+2+2b+3b+4) 

Corredor 4  
(trechos 1+3+3a+4)  

Corredor 5  
(trechos 1+3+3b+4) 

Ordenamento 
do Território e 
Condicionantes 
de Uso do Solo 

Outras 
condicionantes 

Interceção da Ligação Braga-
Pepim-Cabreira 
1 campo desportivo 
(Mosteiro) 

Interceção da Ligação 
Braga-Pepim-Cabreira 
1 vértice geodésico (Fojo) 
1 campo desportivo 
(Travassós) 
2 pontos de água de 
combate a incêndios 
(Bouça e Malagala) 

Interceção da Ligação 
Braga-Pepim-Cabreira 
2 vértices geodésicos 
(Cabadouro e Fojo) 
1 campo desportivo 
(Travassós) 
2 pontos de água de 
combate a incêndios 
(Bouça, Lourosa e 
Malagala) 

Interceção da Ligação 
Braga-Pepim-Cabreira 
1 vértice geodésico (Fojo) 
2 campos desportivos 
(Botica de Baixo e 
Travassos) 
1 ponto de água de 
combate a incêndios 
(Malagala) 

Interceção da Ligação 
Braga-Pepim-Cabreira 
2 vértices geodésicos 
(Cabadouro e Fojo) 
2 campos desportivos 
(Botica de Baixo e 
Travassos) 
2 pontos de água de 
combate a incêndios 
(Lourosa e Malagala) 

Paisagem 

Visibilidade a 
partir de 
localidades 

Frades, Rendufinho, Nasce, 
Fonte Arcada, Taíde, Garfe. 

Frades, Rendufinho, Nasce, 
Oliveira, Travassos, 
Castelões, Agrela, Serafão, 
Monte. 

Frades, Rendufinho, Nasce,  
Serzedelo, Soutelo, Anissó, 
Esperança, Guilhofrei, 
Monte. 

Botica de Cima, Botica de 
Baixo, Serzedelo, Soutelo, 
Oliveira, Travassos, 
Castelões, Agrela, Serafão, 
Monte. 

Botica de Cima, Botica de 
Baixo, Serzedelo, Soutelo, 
Anissó, Esperança, 
Guilhofrei, Monte. 

Visibilidade 
acumulada a 
partir de 
miradouros e 
lugares de 
culto 

Maioritariamente baixa (1-2), 
pontualmente Média (3-4) e 
Elevada (5-7) apenas na zona 
final do trecho 2a. 

Maioritariamente baixa (1-
2) e Média (3-4) e 
pontualmente Elevada (5-
7) no trecho 3a e 4. 

Maioritariamente baixa (1-
2) e Média (3-4) e 
pontualmente Elevada (5-7) 
no trecho 3b e 4. 

Maioritariamente nula ou 
baixa (1-2), pontualmente 
Média (3-4) e Elevada (5-7) 
no trecho 3a e 4. 

Maioritariamente nula ou 
baixa (1-2), pontualmente 
Média (3-4) e Elevada (5-
7) no trecho 3b e 4. 
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Principais Fatores Ambientais 

Corredores alternativos 

Corredor 1  
(trechos 1+2+2a) 

Corredor 2  
(trechos 1+2+2b+3a+4) 

Corredor 3  
(trechos 1+2+2b+3b+4) 

Corredor 4  
(trechos 1+3+3a+4)  

Corredor 5  
(trechos 1+3+3b+4) 

Património 
Cultural 

Sítios 
classificados 
ou em vias de 
classificação 

--- --- --- --- --- 

Património 
Cultural 

Ocorrências 
patrimoniais 
de natureza 
arqueológica 

6 OP (Vila Monteira - n.º 1, 
Via Romana XVII - n.º 5, 
Capela da Nossa Senhora da 
Encarnação - n.º 11, Nossa 
Senhora da Encarnação - n.º 
12, Vale Bom - n.º 15, Capela 
da Senhora do Monte - n.º 
19) 

8 OP (Vila Monteira - n.º 1, 
Via Romana XVII - n.º 5, 
Capela da Nossa Senhora 
da Encarnação - n.º 11, 
Nossa Senhora da 
Encarnação - n.º 12, Vilar - 
n.º 14, Capela de Bustelos - 
n.º 16, Vilarelho - n.º 17, 
Vilarelho 1 - n.º 18) 

7 OP (Vila Monteira - n.º 1, 
Via Romana XVII - n.º 5, 
Capela da Nossa Senhora 
da Encarnação - n.º 11, 
Nossa Senhora da 
Encarnação - n.º 12, Castro 
de Brunhais - n.º 13, 
Vilarelho - n.º 17, Vilarelho 
1 - n.º 18) 

10 OP (Vila Monteira - n.º 
1, Mamoa 1 da Serra de S. 
Mamede - n.º 2, Mamoa 2 
da Serra de S. Mamede - 
n.º 3, Bouça de Cima - n.º 
4, Via Romana XVII - n.º 5, 
Mata da Camarôa - n.º 6, 
Vilar - n.º 14, Capela de 
Bustelos - n.º 16, Vilarelho - 
n.º 17, Vilarelho 1 - n.º 18) 

9 OP (Vila Monteira - n.º 
1, Mamoa 1 da Serra de S. 
Mamede - n.º 2, Mamoa 
2 da Serra de S. Mamede 
- n.º 3, Bouça de Cima - 
n.º 4, Via Romana XVII - 
n.º 5, Mata da Camarôa - 
n.º 6, Castro de Brunhais - 
n.º 13, Vilarelho - n.º 17, 
Vilarelho 1 - n.º 18) 
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11 ANÁLISE COMPARATIVA DOS CORREDORES ALTERNATIVOS 

Tendo em consideração as grandes condicionantes ambientais presentes na área em 

estudo (Desenho 13 do Volume II – Peças Desenhadas), no presente ponto procede-

se a uma análise de detalhe das mesmas em cada um dos corredores alternativos com 

o objetivo de determinar o corredor alternativo ambientalmente menos desfavorável. 

Ecologia 

Do ponto de vista ecológico, a área em estudo apresenta áreas mais naturalizadas do 

que outras, sendo que as mesmas se distinguem pela presença potencial de habitats 

da Diretiva Habitats. Neste sentido, os corredores alternativos 3 e 5 destacam-se pela 

presença mais elevada de habitats potenciais, correspondendo a cerca de 33% e 31% 

da área total dos corredores, respetivamente. Sendo que 17% e 16%, correspondem a 

habitats prioritários potenciais. 

Em termos de fauna, nenhum dos corredores se destaca uma vez que nenhum deles 

atravessa zonas criticas ou muito criticas para as aves ou abrange abrigos de morcegos 

e alcateias de lobos. 

De uma forma geral, conclui-se que os corredores alternativos 3 e 5 abrangem zonas 

mais naturalizadas, face às afetações mais elevadas de habitats potenciais. Tendo em 

consideração os trechos alternativos que compõem os corredores alternativos, 

conclui-se que estas afetações se devem sobretudo ao trecho alternativo 3b, presente 

em ambos os corredores. 

Usos do Solo, Componente Social e Ambiente Sonoro 

Em oposição às áreas naturalizadas identificadas, também a ocupação humana é de 

extrema importância, tanto pela sua afetação direta ou pela sua proximidade. Neste 

sentido, na definição dos corredores alternativos teve-se em consideração a elevada 

presença humana na área de estudo, tendo-se evitado tanto quanto possível as áreas 

urbanas. No entanto, todos os corredores inevitavelmente têm de atravessar algumas 

zonas de maior ocupação humana, pelo que os mesmos foram aferidos, tanto quanto 

possível, para que não atravessassem estas zonas e que, quando não foi possível, 

estejam afastados o máximo possível. 

Desta forma, algumas zonas mais complexas, nomeadamente, a zona nordeste da área 

de estudo (Caniçada, Soengas, Tabuaças, Anissó e Soutelo, no município de Vieira do 
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Minho) e a zona de Esperança, Brunhais e Sobradelo da Goma, no município de Póvoa 

de Lanhoso foram excluídas à partida, tendo-se conseguido evitar a sua afetação. 

Relativamente à zona de Serzedelo, Fonte Arcada, Oliveira, Taíde e Garfe no município 

de Póvoa de Lanhoso e a zona de Freitas e Vila Cova no município de Fafe, sendo áreas 

mais abrangentes, a sua afetação foi minimizada tanto quanto possível. 

Neste contexto, destaca-se o corredor alternativo 1, pela sua elevada ocupação 

humana face aos restantes corredores, derivado sobretudo ao atravessamento da 

zona de Nasce, Fonte Arcada, Taíde e Garfe no município de Póvoa de Lanhoso, 

correspondendo a cerca de 11% da área total do corredor 1. Face ao exposto, 

considera-se que o corredor 1, do ponto de vista socioeconómico, é o mais 

desfavorável. 

Relativamente ao corredor 2 e ao corredor 4, embora o que os diferencie seja, 

respetivamente, os trechos 2+2b e o trecho 3, em ambos, cerca de 4 % da sua área 

total corresponde a área urbana. Ambos os corredores atravessam a zona de 

Travassos (Bustelo e Castanheira) no município de Póvoa de Lanhoso, Castelões no 

município de Guimarães e Serafão (Lordelo) no município de Fafe. 

O corredor 3 e corredor 5 são os corredores que menos ocupam área urbana, 

correspondendo, em ambos, a cerca de 1% da área total de cada um. 

Ordenamento do Território e Condicionantes de Uso do Solo 

Em termos de ocupação de áreas de RAN, e tendo-se selecionado os corredores 

alternativos tendo em vista a minimização de áreas classificadas, todos os corredores 

alternativos estão na mesma ordem de grandeza, sendo que o corredor 1 se destaca 

ligeiramente dos restantes pela sua maior ocupação sobretudo devido à zona de Fonte 

Arcada, Taíde e Garfe no município de Póvoa de Lanhoso. 

Em termos de ocupação de áreas de REN, embora o pressuposto tenha sido o mesmo, 

face à elevada presença de áreas desta tipologia na área de estudo, a sua afetação é 

maior, tendo-se verificado que os corredores 3 e 5 se destacam dos restantes, pela sua 

maior afetação de áreas de REN, correspondendo a cerca de 73% e 69% da área total 

dos corredores, respetivamente. 

Ao nível das outras condicionantes identificadas na área em estudo, verifica-se que 

todos os corredores alternativos propostos inevitavelmente intercetam a Ligação 
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Hertziana Braga-Pepim-Cabreira, uma vez que a mesma abrange toda a área de 

estudo. 

Relativamente às restantes condicionantes identificadas, todos os corredores 

apresentam campos desportivos, vértices geodésicos e pontos de água de combate a 

incêndios (acessíveis por meios aéreos), pelo que estas condicionantes não 

diferenciam os corredores, do ponto de vista das condicionantes.  

Neste âmbito, de realçar que deverá ser garantida a necessidade de cumprimento da 

não passagem sobre os campos desportivos e o cumprimento das áreas de proteção 

associadas aos mesmos, nomeadamente, 15 metros no caso dos vértices geodésicos e 

100 metros no caso dos pontos de combate a incêndios. Neste sentido, todos os 

corredores são viáveis, mas condicionados ao cumprimento da não afetação das 

condicionantes identificadas. 

Acrescenta-se ao corredor 1, a presença de um empreendimento turístico classificado 

em Vitela (Póvoa de Lanhoso) – Casa Moinho. 

Paisagem 

Avaliando os corredores do ponto de vista de exposição visual, e tendo em 

consideração a proximidade de localidades, bem como a extensão das mesmas, a qual 

será proporcional ao número de observadores, denota-se uma maior exposição 

associada ao corredor 1, devido sobretudo ao trecho 2 e aos corredores 2, 4 e 5, 

sobretudo devido aos trechos 3 e 3a. 

Património 

Do ponto de vista do património, apesar de não existirem monumentos nacionais e 

imóveis de interesse público ou concelhio classificados ou em vias de classificação nos 

corredores alternativos, foram identificadas algumas ocorrências patrimoniais nos 

mesmos. 

No Quadro 11.1 apresenta-se o número de ocorrências patrimoniais em cada um dos 

corredores alternativos e a sua respetiva significância em termos de impacte associada 

ao valor patrimonial das mesmas. 
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Quadro 11.1 – Significância do Impacte no Património  

ALTERNATIVA 
N.º OCORRÊNCIAS 

PATRIMONIAIS 
SIGNIFICÂNCIA DE 

IMPACTE 

Corredor alternativo 1 (1+2+2a) 6 1 

Corredor alternativo 2 (1+2+2b+3a+4) 8 3 

Corredor alternativo 3 (1+2+2b+3b+4) 7 2 

Corredor alternativo 4 (1+3+3a+4) 10 4 

Corredor alternativo 5 (1+3+3b+4) 9 3 

 

Através do Quadro 11.1, é possível constatar que o corredor 1 apresenta menos 

ocorrências patrimoniais que os restantes corredores. Sendo a ocorrência patrimonial 

n.º 1 comum aos trechos 2 e 3, a mesma acaba por estar presente em todos os 

corredores e não ser diferenciadora entre eles. O mesmo acontece com a Via Romana 

XVII (OP n.º 5) que atravessa os trechos 2, 2a, 2b e 3, pelo que acaba por estar 

presente em todos os corredores e não ser um elemento diferenciador. 

Comparando diretamente os trechos 2+2b com o trecho 3, que diferenciam os 

corredores 2 e 4 e os corredores 3 e 5, constata-se que a zona de Penedos Altos é 

complexa na medida em que ambos cruzam a Via Romana XVIII (n.º 5) e abrangem 

ocorrências patrimoniais muito próximas da mesma que condicionam a zona. 

Tendo em consideração que ambos os corredores 2 e 3 integram o trecho 4 (OP n.º 17 

e 18), o que os diferencia são os trechos 3a (corredor 2) e 3b (corredor 3). Entre estes 

trechos, o trecho 3b abrange apenas uma ocorrência patrimonial associada a uma área 

de interesse arqueológico (n.º 13), enquanto o trecho 3a abrange duas ocorrências 

patrimoniais (n.º 14 e 16). Em ambos os casos, as OP condicionam a passagem da 

linha, no caso do trecho 3a, condiciona a passagem da linha na zona oeste do corredor 

e no caso do trecho 3b condiciona a passagem da linha na zona sul do corredor. 

Face ao exposto, os corredores 4 e 5 são mais desfavoráveis do ponto de vista 

patrimonial, na medida em que o trecho 3 está fortemente condicionado na zona de 

Botica de Baixo (Serzedelo) devido à presença, não só da Via Romana XVIII (OP n.º 5), 

como da presença de dois povoados (OP n.º 4 e n.º 6).  

O corredor 1 é também dos mais desfavoráveis na medida em que as ocorrências 

patrimoniais presentes condicionam a passagem da linha na zona de Nasce (Calvos) e 

na zona de Valbom (Fonte Arcada). 
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Os corredores 2 e 3, embora apresentem ocorrências patrimoniais, estas não 

impossibilitam a passagem da linha, sendo ainda de acrescentar que o corredor 2 

apresenta 8 ocorrências patrimoniais no total, enquanto o corredor 3 apresenta 7 

ocorrências patrimoniais. 

Em suma, e de forma a tornar mais clara a perceção da viabilidade dos cinco 

corredores alternativos em estudo para a implantação da Linha Elétrica Caniçada-Fafe 

2, a 150 kV, relativamente aos fatores ambientais considerados como decisivos na 

seleção do corredor menos desfavorável do ponto de vista ambiental, no Quadro 11.2 

apresentam-se as grandes condicionantes ambientais identificadas nos corredores em 

estudo. 
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Quadro 11.2 – Análise Comparativa dos Corredores Alternativos 

CORREDORES 
ALTERNATIVOS 

ECOLOGIA  
USOS DO SOLO E 

COMPONENTE SOCIAL / 
AMBIENTE SONORO 

ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E 
CONDICIONANTES DE USO DO SOLO 

PAISAGEM PATRIMÓNIO CULTURAL 
ANÁLISE 

FINAL 

Corredor 1 
(trechos 1+2+2a) 

Presença potencial 
de habitats 

prioritários e outros, 
mais reduzida 

+ 

Presença elevada de 
zonas urbanas (Nasce, 
Fonte Arcada, Taíde, 

Garfe) 

- 

Presença elevada de áreas de RAN 

Afetação de áreas de REN 

Interceção da Ligação Braga-Pepim-
Cabreira 

Passagem por Campo Desportivo 

Empreendimento Turístico 
Classificado em Vitela 

- 

Exposição visual elevada a 
partir de localidades 

 
Visibilidade acumulada 

média a partir de 
miradouros e locais de 

culto 

- 

Presença de 6 Ocorrências 
Patrimoniais (OP) 

Presença de OP que 
condicionam a passagem da 

linha em Nasce (Calvos) e 
Valbom (Fonte Arcada). 

Presença de Capela de Nossa 
Sra. da Encarnação (n.º 11) de 

elevado valor patrimonial 

+ - 

Corredor 2  
(trechos 
1+2+2b+3a+4) 

Presença potencial 
de habitats 

prioritários e outros 
+- 

Presença de zonas 
urbanas (Bustelo, 

Castanheira, Castelões 
e Lordelo) 

+- 

Presença de áreas de RAN 

Afetação de áreas de REN 

Interceção da Ligação Braga-Pepim-
Cabreira 

Vértice Geodésico 

Passagem por Campo Desportivo 

Presença de Pontos de tomada de 
água para combate a incêndios 

+- 

Exposição visual média a 
partir de localidades 

 
Visibilidade acumulada 

média a partir de 
miradouros e locais de 

culto 

+- 

Presença de 8 Ocorrências 
Patrimoniais (OP) 

Presença de Capela de Nossa 
Sra. da Encarnação (n.º 11) de 

elevado valor patrimonial 

- +- 
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CORREDORES 
ALTERNATIVOS 

ECOLOGIA  
USOS DO SOLO E 

COMPONENTE SOCIAL / 
AMBIENTE SONORO 

ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E 
CONDICIONANTES DE USO DO SOLO 

PAISAGEM PATRIMÓNIO CULTURAL 
ANÁLISE 

FINAL 

Corredor 3  
(trechos 
1+2+2b+3b+4) 

Presença potencial 
elevada de habitats 
prioritários e outros 

- 
Presença reduzida de 
zona urbana (Lordelo) 

+ 

Presença de áreas de RAN 

Elevada afetação de áreas de REN 

Interceção da Ligação Braga-Pepim-
Cabreira 

Vértice Geodésico 

Passagem por Campo Desportivo 

Presença de Pontos de tomada de 
água para combate a incêndios 

+- 

Exposição visual baixa a 
partir de localidades 

 
Visibilidade acumulada 

elevada a partir de 
miradouros e locais de 

culto 

+ 

Presença de 7 Ocorrências 
Patrimoniais (OP). 

Presença de Capela de Nossa 
Sra. da Encarnação (n.º 11) de 

elevado valor patrimonial 

+ + 

Corredor 4  
(trechos 1+3+3a+4) 

Presença potencial 
de habitats 

prioritários e outros 
+ 

Presença elevada de 
zonas urbanas 

(Botica de Baixo, 
Bustelo, Castanheira, 
Castelões e Lordelo) 

- 

Presença de áreas de RAN 

Afetação de áreas de REN 

Interceção da Ligação Braga-Pepim-
Cabreira 

Vértice Geodésico 

Passagem por Campo Desportivo 

Presença de Ponto de tomada de 
água para combate a incêndios 

+- 

Exposição visual elevada a 
partir de localidades 

 
Visibilidade acumulada 

média a partir de 
miradouros e locais de 

culto 

- 

Presença de 10 Ocorrências 
Patrimoniais (OP) 

Presença de OP que 
condicionam fortemente a 

passagem da linha em Botica 
de Baixo (Serzedelo). 

Presença de outras ocorrências 
com valor relevante 

- - 
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CORREDORES 
ALTERNATIVOS 

ECOLOGIA  
USOS DO SOLO E 

COMPONENTE SOCIAL / 
AMBIENTE SONORO 

ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E 
CONDICIONANTES DE USO DO SOLO 

PAISAGEM PATRIMÓNIO CULTURAL 
ANÁLISE 

FINAL 

Corredor 5  
(trechos 1+3+3b+4) 

Presença potencial 
elevada de habitats 
prioritários e outros 

- 

Presença elevada de 
zonas urbanas 

(Botica de Baixo e 
Lordelo) 

- 

Presença de áreas de RAN 

Elevada afetação de áreas de REN 

Interceção da Ligação Braga-Pepim-
Cabreira 

Vértice Geodésico 

Passagem por Campo Desportivo 

Presença de Ponto de tomada de 
água para combate a incêndios 

+- 

Exposição visual média a 
partir de localidades 

 
Visibilidade acumulada 

elevada a partir de 
miradouros e locais de 

culto 

- 

Presença de 9 Ocorrências 
Patrimoniais (OP) 

Presença de OP que 
condicionam fortemente a 

passagem da linha em Botica 
de Baixo (Serzedelo). 

Presença de outras ocorrências 
com valor relevante 

- - 

Nota: (+): mais favorável; (+-): favorável; (-): menos favorável 
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Tendo em consideração o exposto anteriormente e analisando o conjunto de fatores 

ambientais estudados e a sua influência, de acordo com o Quadro 11.2, é possível 

concluir o seguinte relativamente aos corredores em análise: 

 O Corredor Alternativo 1 (trechos 1+2+2a) caracteriza-se por uma forte 

presença de zonas urbanas, nomeadamente no trecho 2a (Nasce, Fonte 

Arcada, Taíde, Garfe, no município de Póvoa de Lanhoso), de passagem muito 

condicionada, comparativamente com os restantes corredores. 

Esta forte presença urbana repercute a reduzida presença de valores naturais 

ou presença de áreas classificadas como Reserva Ecológica Nacional, pelo que 

esses não constituem um fator a salientar neste corredor. De referir, no 

entanto, que é o corredor que abrange uma maior área pertencente à Reserva 

Agrícola Nacional. 

De notar ainda que, sobretudo no trecho 2a, existem áreas de visibilidade 

acumulada média (a partir de miradouros e locais de culto) e visibilidade 

elevada a partir das localidades presentes na área de estudo. 

De salientar ainda a presença de condicionantes como a Ligação hertziana 

Braga-Pepim-Cabreira, campo desportivo e empreendimento turístico, os 

quais embora não inviabilizem o corredor nem o tornem menos viável que os 

restantes corredores, terá de se ter em consideração o cabal cumprimento das 

servidões e zonas de proteção associadas. 

Por fim, de referir que, ao nível de património, apesar de ter apenas seis 

ocorrências patrimoniais, as mesmas estão localizadas em zonas que 

condicionam fortemente a passagem da linha (zona de Nasce e Valbom no 

município de Póvoa de Lanhoso), sendo de valor patrimonial elevado (Capela 

da Nossa Sra. da Encarnação – OP n.º 11). 

Assim, por comparação com os restantes corredores, considera-se este 

corredor como menos favorável ambientalmente. 

 

 O Corredor Alternativo 2 (trechos 1+2+2b+3a+4) é marcado pela passagem 

numa zona de elevada ocupação urbana, nomeadamente no trecho 3a, na 

zona de Bustelo, Castanheira e Castelões, no município de Póvoa de Lanhoso, 

de passagem muito condicionada, comparativamente com os restantes 

corredores. Os valores naturais presentes estão em equilíbrio com as zonas 

urbanas, não sendo de destacar elevadas zonas de REN, RAN e potenciais 

habitats. 

De notar ainda que, sobretudo nos trecho 3a e 4, existem áreas de visibilidade 

acumulada elevada (a partir de miradouros e locais de culto) e visibilidade 

média a partir das localidades presentes na área de estudo. 



 
T2017-167-01-AMB-05917 

 
EIA DA LINHA CANIÇADA-FAFE 2, A 150 kV 

ESTUDO DE GRANDES CONDICIONANTES AMBIENTAIS (EGCA) 
 

VOLUME I - RELATÓRIO SÍNTESE 
 
 

 157  

De salientar, uma vez mais, a presença de condicionantes como a Ligação 

hertziana Braga-Pepim-Cabreira, campo desportivo, vértice geodésico e ponto 

de água de combate a incêndios, os quais embora não inviabilizem o corredor 

nem o tornem menos viável que os restantes corredores, terá de se ter em 

consideração o cabal cumprimento das servidões e zonas de proteção 

associadas. A este nível, embora não seja uma condicionantes dentro do 

corredor, mas justificando-se pela sua proximidade, de referir a presença de 

um empreendimento turístico de carácter relevante na região, marcado ao 

nível de PDM – DiverLanhoso, a sul do trecho 2b e a oeste do trecho 3a. Neste 

sentido, importa referir que apesar de a linha a sul do trecho 2b não ter 

visibilidade a partir do empreendimento, o mesmo não acontece a oeste do 

trecho 3a, cuja visibilidade é média. 

Ao nível do património de referir a zona de Nasce, no município de Póvoa de 

Lanhoso, pela presença de duas OP, entre as quais o valor de uma já foi 

aferido como muito elevado. Contudo, o corredor nesta zona é 

suficientemente abrangente para que as mesmas não impossibilitem a 

passagem da linha. 

Assim, por comparação com os restantes corredores, considera-se este 

corredor como mais favorável ambientalmente. 

 

 O Corredor Alternativo 3 (trechos 1+2+2b+3b+4) pauta-se, em geral, por 

menor presença de áreas urbanas em detrimento de áreas mais naturalizadas 

associadas à presença potencial de habitats prioritários e outros, bem como 

de áreas integradas na Reserva Ecológica Nacional, sobretudo no trecho 3b. 

De referir, no entanto, que o mesmo embora mais naturalizado, não atravessa 

áreas criticas ou muito criticas para as aves, nem abrigos de morcegos 

classificadas nem alcateias de lobo referenciadas. 

De notar ainda que, no mesmo trecho, existem áreas de visibilidade 

acumulada elevada (a partir de miradouros e locais de culto), mas que por 

outro lado apresenta menor visibilidade a partir das localidades presentes na 

área de estudo. 

De salientar, uma vez mais, a presença de condicionantes como a Ligação 

hertziana Braga-Pepim-Cabreira, campo desportivo, vértice geodésico e ponto 

de água de combate a incêndios, os quais embora não inviabilizem o corredor 

nem o tornem menos viável que os restantes corredores, terá de se ter em 

consideração o cabal cumprimento das servidões e zonas de proteção 

associadas. 

Ao nível do património de referir a zona de Nasce, no município de Póvoa de 

Lanhoso, pela presença de duas OP, entre as quais o valor de uma já foi 
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aferido como muito elevado. Contudo, o corredor nesta zona é 

suficientemente abrangente para que as mesmas não impossibilitem a 

passagem da linha. 

Assim, por comparação com os restantes corredores, considera-se este 

corredor como preferível ambientalmente. 

 

 O Corredor Alternativo 4 (trechos 1+3+3a+4) caracteriza-se pela presença 

elevada de áreas urbanas, nomeadamente no trecho 3 (Botica de Baixo) e no 

trecho 3a (Bustelo, Castanheira e Castelões), que conferem ao corredor uma 

ocupação urbana elevada que condiciona a passagem da linha. 

De notar ainda que, sobretudo nos trechos 3a e 4, existem áreas de 

visibilidade acumulada baixa (a partir de miradouros e locais de culto) e 

visibilidade média a partir das localidades presentes na área de estudo. 

De salientar, uma vez mais, a presença de condicionantes como a Ligação 

hertziana Braga-Pepim-Cabreira, campo desportivo, vértice geodésico e ponto 

de água de combate a incêndios, os quais embora não inviabilizem o corredor 

nem o tornem menos viável que os restantes corredores, terá de se ter em 

consideração o cabal cumprimento das servidões e zonas de proteção 

associadas. 

Ao nível do património, de referir a zona fortemente condicionada no trecho 

3, na zona de Botica de Baixo, associada à presença de três ocorrências 

patrimoniais, entre elas uma Via Romana XVIII e dois povoados, um 

imediatamente antes e outro imediatamente a seguir (que ocupa a largura do 

corredor, no município de Póvoa de Lanhoso.  

Assim, por comparação com os restantes corredores, considera-se este 

corredor como menos favorável ambientalmente. 

 

 O Corredor Alternativo 5 (trechos 1+3+3b+4), pauta-se por uma zona mais 

urbana (trechos 1 e 3) e uma zona de menor presença de área urbana em 

detrimento de uma área mais naturalizada (trechos 3b e 4) associada à 

presença potencial de habitats prioritários e outros, bem como de áreas 

integradas na Reserva Ecológica Nacional. De referir, no entanto, que a 

mesma, embora mais naturalizada, não atravessa áreas criticas ou muito 

criticas para as aves, nem abrigos de morcegos classificadas nem alcateias de 

lobo referenciadas. 

De notar ainda que, nos trechos 3b e 4, existem áreas de visibilidade 

acumulada elevada (a partir de miradouros e locais de culto) e que no global, 

o corredor apresenta uma visibilidade média a partir das localidades presentes 

na área de estudo. 
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Conforme referido no corredor alternativo 4, o trecho 3 caracteriza-se pela 

presença de elevada área urbana (Botica de Baixo) e na qual foram 

identificadas ocorrências patrimoniais que inviabilizam a passagem da linha 

elétrica nesta zona.  

De salientar, uma vez mais, a presença de condicionantes como a Ligação 

hertziana Braga-Pepim-Cabreira, campo desportivo, vértice geodésico e ponto 

de água de combate a incêndios, os quais embora não inviabilizem o corredor 

nem o tornem menos viável que os restantes corredores, terá de se ter em 

consideração o cabal cumprimento das servidões e zonas de proteção 

associadas. 

Assim, por comparação com os restantes corredores, considera-se este 

corredor como menos favorável ambientalmente. 

Do exposto, constata-se que o Corredor Alternativo 3 é o preferível do ponto de vista 

ambiental. 
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12 RECOMENDAÇÕES PARA O PROJETO DE EXECUÇÃO 

O corredor para implantação da Linha Caniçada-Fafe 2, a 150 kV selecionado como o 

corredor preferencial (corredor alternativo 3: trechos 1+2+2b+3b+4), para o qual será 

desenvolvido o projeto de execução, deverá ser posteriormente, na fase de Estudo de 

Impacte Ambiental, validado no terreno com o objetivo de aferir futuras alterações 

que não foram contempladas aquando a elaboração da 1.ª fase – EGCA. 

Na elaboração do Projeto de Execução, sugerem-se as seguintes recomendações de 

carácter generalista, quer no sentido de assegurar a viabilidade identificada no 

presente EGCA, quer no sentido de otimizar tanto quanto possível o traçado de 

projeto face ao território em que se inserirá. 

 Deve ser maximizado tanto quanto possível, no interior do corredor 

preferencial, o afastamento a zonas habitadas (quer habitações isoladas, quer 

aglomerados populacionais) ou espaços sociais; 

 Sempre que for possível, devem ser aproveitados os espaços-canal de 

infraestruturas lineares existentes (rodovias, linhas elétricas) e/ou outras 

infraestruturas não sensíveis e compatíveis com o RSLEAT, prevenindo a 

criação de novos impactes em zonas não perturbadas (exceto no caso em que 

os impactes cumulativos resultantes dessa opção sejam mais desfavoráveis 

que a opção pela abertura de um novo espaço-canal para a passagem da 

linha); 

 Nos casos em que o traçado da linha seja implantado de forma a acompanhar 

espaços-canal existentes de infraestruturas, deve ser assegurada a 

justaposição possível (no cumprimento das servidões e normativos legais 

aplicáveis), evitando a duplicação (não coincidente) de espaços-canal, ao invés 

do alargamento do existente. Desta forma, previne-se a criação de potenciais 

enclaves (por exemplo habitats ou usos do solo relevantes e habitações 

isoladas) entre os dois espaços-canal criados; 

 Evitar as zonas de vale ou, caso seja imprescindível, atravessar 

perpendicularmente e no troço mais estreito possível os vales de/e linhas de 

água, afastando os apoios quer da linha de água quer das suas margens e de 

zonas com galeria ripícola; 

 Evitar as zonas de maior altitude ou de maior exposição visual (cumeadas e 

zonas abertas) e privilegiar a instalação dos apoios em situação de meia 

encosta, sempre que possível; 

 Privilegiar a utilização de zonas degradadas para a colocação de apoios ou 

para a criação de acessos temporários ou de áreas de depósito de materiais; 
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 Evitar que a colocação dos apoios incida sobre afloramentos rochosos de 

dimensão relevante; 

 Procurar, em situações de ocupação agrícola, seguir a matriz linear existente, 

adotando a colocação dos apoios ao longo das linhas de cultura, nos limites 

dos campos ou de caminhos existentes; 

 Em áreas florestais privilegiar o atravessamento de povoamentos de espécies 

de crescimento rápido (eucalipto, pinheiro bravo ou mistos) em detrimento de 

povoamentos de maior valor ecológico e paisagístico. A colocação de apoios 

deve igualmente seguir sempre que possível limites de propriedades e 

caminhos existentes; 

 Deve ser considerado o levantamento completo de servidões, restrições e 

condicionantes sintetizado na respetiva carta síntese (Desenho 6 do Volume II 

– Peças Desenhadas) na definição dos apoios de linha e traçado do projeto de 

execução; 

 Ao nível das servidões de telecomunicações deverão ser cumpridos os 

condicionamentos fornecidos pela ANACOM para o cruzamento da ligação 

hertziana Braga-Pepim-Cabreira; 

 Evitar a colocação dos apoios em áreas agrícolas de maior valor (p.e. regadios 

tradicionais); 

 Evitar que a colocação dos apoios coincida com as marcas de nivelamento da 

Rede de Nivelamento Geométrico de Alta Precisão; 

 Balizagem e sinalização diurna e noturna dos elementos da linha, sempre que 

se verifique necessário, no cumprimento da Circular de Informação 

Aeronáutica (CIA) n.º 10/03, de 6 de maio; 

 Garantir as medidas necessárias para minimizar a afetação de ocorrências 

patrimoniais direta, pela implantação da linha, como indireta, ao nível de 

enquadramento paisagístico. 
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ANEXOS 

ANEXO I – CONSULTA ÀS ENTIDADES CONSULTADAS 

ANEXO I.1 – QUADRO RESUMO DAS ENTIDADES CONSULTADAS 

ANEXO I.2 – CORRESPONDÊNCIA RECEBIDA 

ANEXO II – SOCIOECONOMIA 

ANEXO III – PATRIMÓNIO 

ANEXO III.1 – OFÍCIO DE APROVAÇÃO DO PATA EMITIDO PELA DGPC 

ANEXO III.2 – FICHAS DE SÍTIO 
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ANEXO I – CONTACTO COM AS ENTIDADES 

ANEXO I.1 – QUADRO RESUMO DAS ENTIDADES CONSULTADAS 

ANEXO I.2 – CORRESPONDÊNCIA RECEBIDA 
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Quadro I.1 – Entidades Consultadas 

ID ENTIDADES 

CORRESPONDÊNCIA ENVIADA CORRESPONDÊNCIA RECEBIDA 

DATA 
ELEMENTOS SOLICITADOS 

DATA 
INFORMAÇÃO RECEBIDA 

CARTA REF.ª E-MAIL CARTA REF.ª E-MAIL 

1 
AdNorte - Águas do 
Norte 

2017-04-07 CE-2852-2017 2017-04-11 

• Localização das captações de água subterrânea privadas 
licenciadas, sua caracterização e seu uso; 
• Localização de captações de água superficial, sua 
caracterização e uso; 
• Localização de todas as redes existentes, assim como 
eventuais infraestruturas associadas; 
• Localização de instalações, equipamentos ou 
infraestruturas que possam ser afetadas pelo projeto; 
• Outras condicionantes ao desenvolvimento do projeto 
existentes. 

--- --- 2017-04-19 

Envio do cadastro das infraestruturas existentes relativas ao abastecimento 
(infraestruturas AA) e ao saneamento (Infraestruturas AR) da área em questão. 
 
Informa que no caso de existir afetação de infraestruturas das Águas do Norte deverão 
apresentar atempadamente um projeto de restabelecimento dos serviços afetados. 

2 
ANA - Aeroportos de 
Portugal, S.A. 

2017-04-07 CE-2853-2017 2017-04-12 

Informação relativa a eventuais condicionantes existentes na 
área em estudo, preferencialmente em suporte digital 
vetorial e georreferenciado (dwg ou shapefile), 
nomeadamente a localização de instalações e equipamentos 
aeronáuticos (aeroportos da ANA) e respetivos limites e 
zonas de servidão aeronáutica e outras condicionantes ao 
desenvolvimento do projeto. 

--- --- 2017-04-12 

Informa que o pedido foi reencaminhado para a ANAC, entidade legalmente 
competente para a emissão de pareceres no âmbito das servidões aeronáuticas civis e 
que de futuro, este tipo de pedidos deverá ser endereçado àquela Autoridade para o 
email: infraestruturas@anac.pt  

3 
ANAC - Autoridade 
Nacional de Aviação 
Civil 

2017-04-07 CE-2854-2017 
2017-04-12 
2017-05-12 

Informação relativa a eventuais condicionantes existentes na 
área em estudo, preferencialmente em suporte digital 
vetorial e georreferenciado (dwg ou shapefile), 
nomeadamente a localização de instalações e equipamentos 
aeronáuticos (aeródromos, heliportos) e respetivos limites e 
zonas de servidão aeronáutica e outras condicionantes ao 
desenvolvimento do projeto. 

2017-06-10 07133 --- 

Informa que não se encontram infraestruturas aeronáuticas nas proximidades que 
condicionem o projeto em estudo. 
No âmbito da Servidão Aeronáutica Geral, deverão ser contempladas no Estudo 
Ambiental, as situações de sinalização/balizagem dos elementos constituintes das linhas 
aéreas que se enquadrem na caracterização de "obstáculos à navegação aérea" da 
referida CIA (n.º 10/03), onde se revela particularmente as situações dos elementos das 
linhas que previsivelmente cruzem e/ou venham a situar-se em área "non edificandi" 
das AE's, IP's e IC's, salientando-se que as referidas balizagens resultaram possivelmente 
em impactes paisagísticos relevantes. 

4 
ANACOM - 
Autoridade Nacional 
de Comunicações 

2017-04-07 CE-2855-2017 
2017-04-17 
2017-04-27 

• Localização de todas as redes enterradas e/ou à superfície, 
assim como eventuais infraestruturas associadas; 
• Localização de instalações, equipamentos ou 
infraestruturas que possam ser afetadas pelo projeto; 
• Centros radielétricos e ligações hertzianas, e respetivas 
servidões; 
• Outras condicionantes ao desenvolvimento do projeto 
existentes. 

2017-05-08 
ANACOM-2017080549-

924905 
2017-06-22 

Informa sobre a existência da ligação hertziana Braga - Pepim - Cabreira (dupla ligação), 
a qual não tem servidão radioelétrica associada, devendo ser acautelada a sua eventual 
interferência por parte da Linha, dado se tratar de uma ligação que já teve em curso um 
processo de servidão não concluído. 
Envio do esboço do traçado da ligação hertziana nas freguesias abrangidas pela AE 
(PDF). 
No caso da linha vir a cruzar o traçado no plano horizontal, poderá ser feita uma análise 
em altura para confirmação de que não se verificará perfuração do elipsoide associado. 
Envio dos perfis do terreno sob o trajeto de cada uma das ligações hertzianas Braga - 
Pepim e Pepim - Cabreira e ainda os limites superior e inferior de segurança associados 
aos 1º elipsóides de Fresnel de cada uma dessas ligações. A Linha da RNT em projeto 
poderá cruzar o trajeto destas ligações (no plano horizontal) mas deverá fazê-lo acima 
do "lim sup segurança" ou abaixo do "lim inf segurança" (no plano vertical) indicado em 
cada um dos perfis enviados em anexo. 
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ID ENTIDADES 

CORRESPONDÊNCIA ENVIADA CORRESPONDÊNCIA RECEBIDA 

DATA 
ELEMENTOS SOLICITADOS 

DATA 
INFORMAÇÃO RECEBIDA 

CARTA REF.ª E-MAIL CARTA REF.ª E-MAIL 

5 
ANPC - Autoridade 
Nacional de Proteção 
Civil, S.A. 

2017-04-07 CE-2856-2017 
2017-04-17 
2017-05-04 

• Pontos de combate a incêndios florestais por meios aéreos 
e respetivas áreas de servidão; 
• Localização de estabelecimentos e infraestruturas com 
produtos explosivos e substâncias perigosas 
(particularmente combustíveis líquidos ou gasosos) e 
respetivas zonas de segurança estabelecidas; 
• Outras condicionantes ao desenvolvimento do projeto 
existentes. 

--- --- --- Até à data do presente relatório não foi obtida resposta. 

6 
APA - Agência 
Portuguesa do 
Ambiente 

2017-04-07 CE-2857-2017 2017-04-12 

• Localização das captações de água subterrânea privadas 
licenciadas, sua caracterização e seu uso; 
• Localização de captações de água subterrânea para 
abastecimento público, sua caracterização e uso; 
• Perímetros de proteção estabelecidos para as captações 
municipais e se estão instituídos de acordo com o DL 
382/99, de 22 de Setembro e demais legislação aplicável; 
• Localização de captações de água superficial, sua 
caracterização e uso; 
• Dados e/ou estudos de monitorização da qualidade da 
água (superficial e subterrânea) na área de influência do 
projeto. 
• Outras condicionantes ao desenvolvimento do projeto 
existentes. 

--- --- 2017-05-10 

Envio de dados geográficos relativos à área de estudo, no sistema de coordenadas 
ETRS89 PT-TM06 (EPSG: 3763).  
Envio de dados geográficos das captações subterrâneas e superficiais privadas 
existentes na área definida; 
Dados das captações de abastecimento público superficiais e subterrâneas que se 
localizam na área de estudo;Informa o seguinte: 
- Na área de estudo não existem perímetros de proteção definidos para as captações de 
abastecimento público; 
- Os dados de monitorização das estações superficiais que se localizam na área de 
estudo, 04H/05 – andorinhas e 04H/01 – Garfe, encontram-se disponíveis no SNIRH 
(http://snirh.pt/). - Na área de estudo não existem estações de monitorização 
subterrâneas; 
- As potenciais condicionantes ao desenvolvimento do projeto identificadas, são as que 
constam no POAAP da Caniçada, o qual se encontra disponível para visualizar, consultar 
e descarregar, no SNIAmb (http://sniamb.apambiente.pt/Home/Default.htm) em 
Recursos Hídricos > Planos de ord. de alb. de águas públicas (POAAP); 
- Acesso à cartografia das MA superficiais e subterrâneas, onde se localiza a área de 
estudo, através de serviços wms, wfs, ou descarregar em shapefile no SNIAmb; 
- De acordo com o cumprimento da Lei de Proteção de Dados Pessoais, não é 
disponibilizada informação sobre a titularidade das utilizações dos recursos hídricos; 
- Sugerida a consulta do Plano de Gestão da Região Hidrográfica do Cávado, Ave e Leça, 
disponível em 
(http://www.apambiente.pt/index.php?ref=16&subref=7&sub2ref=9&sub3ref=848). 

7 

ARS Norte - 
Administração 
Regional de Saúde do 
Norte, I.P. 

2017-04-07 CE-2858-2017 2017-04-12 

• Localização de unidades e equipamentos de saúde; 
• Outras condicionantes ao desenvolvimento do projeto 
existentes e condicionantes associadas à instalação de linhas 
de alta tensão e subestações. 

--- --- 2017-05-18 
Envio de um documento (excel) com a identificação dos edifícios da Administração 
Regional de Saúde do Norte, I.P. na área geográfica em apreço. 
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ID ENTIDADES 

CORRESPONDÊNCIA ENVIADA CORRESPONDÊNCIA RECEBIDA 

DATA 
ELEMENTOS SOLICITADOS 

DATA 
INFORMAÇÃO RECEBIDA 

CARTA REF.ª E-MAIL CARTA REF.ª E-MAIL 

8 

CCDR Norte - 
Comissão de 
Coordenação e 
Desenvolvimento 
Regional do Norte 

2017-04-07 CE-2859-2017 2017-04-12 

• Cartas da Reserva Ecológica Nacional dos concelhos de 
Fafe, Guimarães, Póvoa do Lanhoso e Vieira do Minho, 
desagregadas por classes e em formato vetorial; 
• Outras condicionantes ao desenvolvimento do projeto 
existentes. 

2017-05-31 
OF_DAA_RF_9518/2017 

CR_6460/2017 
2017-05-31 

Informa que as principais condicionantes identificadas estão associadas às Albufeiras da 
Caniçada (POA Caniçada (revisão) aprovado pela RCM n.º 92/2002, de 7 maio) e do 
Ermal (POA Ermal, aprovado pela RCM n.º 1/2013, de 9 janeiro). 
Informa que está a decorrer a elaboração do Programa Especial da Albufeira do Ermal 
(PEAE), determinada pelo Despacho n.º 3843/2017, o mesmo devendo acontecer no 
caso da Albufeira da Caniçada. 
Relativamente à REN, toda a informação disponível se encontra disponível em 
www.ccdr-n.pt - área de "Ordenamento do Território - REN". 
A informação relativa à qualidade do ar está disponível na secção "Qualidade do Ar" - 
"Inventário das Emissões de Poluentes Atmosféricos da Região Norte", onde consta a 
informação relevante para a região norte. Relativamente às condicionantes de domínio 
hídrico (localização de captações existentes, fontes de poluentes) deverá ser consultada 
a APA / ARH-Norte. Relativamente às condicionantes de conservação da natureza e de 
florestas deverá ser consultado o ICNF. 

9 
Comunidade 
Intermunicipal do 
Ave 

2017-04-07 CE-2864-2017 2017-04-12 

Disponibilização de informação relativa a eventuais 
condicionantes existentes na área em estudo, 
nomeadamente a existência de projetos intermunicipais, 
outras condicionantes ao desenvolvimento do projeto 
existentes. 

--- --- --- Até à data do presente relatório não foi obtida resposta. 

10 
Comunidade 
Intermunicipal do 
Cávado 

2017-04-07 CE-2865-2017 
2017-04-12 
2017-05-08 

Disponibilização de informação relativa a eventuais 
condicionantes existentes na área em estudo, 
nomeadamente a existência de projetos intermunicipais, 
outras condicionantes ao desenvolvimento do projeto 
existentes. 

--- --- --- Até à data do presente relatório não foi obtida resposta. 
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ID ENTIDADES 
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11 CM Fafe  2017-05-16 CE-2965-2017 2017-05-16 

• Plantas de Ordenamento, Plantas de Condicionantes e 
servidões e Mapas de Ruído do PDM em vigor, em formato 
vetorial; 
• Infraestruturas de abastecimento de água e de 
saneamento/tratamento de águas residuais; 
• Localização das captações de água subterrânea e eventuais 
perímetros de proteção; 
• Identificação de PP e PU aprovados e em elaboração; 
• Planta de loteamento, aprovados e em aprovação; 
• Compromissos urbanísticos; 
• Pontos de interesse turístico; 
• Localização de instalações e equipamentos de educação, 
saúde e desporto; 
• Localização de instalações e equipamentos aeronáuticos 
(heliportos, aeródromos, incluindo privados) e respetiva 
área de servidão; 
• Pontos de água para combate a incêndios florestais por 
meios aéreos e respetivas áreas de servidão (em particular 
condicionamentos associados à construção da tipologia de 
infraestruturas de desenvolvimento aéreo em estudo); 
• Localização de estabelecimentos e infraestruturas com 
produtos explosivos e substâncias perigosas 
(particularmente combustíveis líquidos ou gasosos) e 
respetivas zonas de segurança estabelecidas; 
• Inventário e localização do Património Arqueológico e 
Arquitetónico; 
• Áreas de exploração florestal (gestão municipal ou gestão 
privada); 
• Outras infraestruturas, equipamentos e elementos 
(existentes e previstos) que possam condicionar o 
desenvolvimento do projeto; 
• Localização de pedreiras. 

--- --- 2017-06-20 

Envio de informação em DWG referente às seguintes temáticas para a área do 
município abrangida pela AE do projeto: 
Planta de Ordenamento;Planta de Condicionantes; 
Mapa de Ruído;Infraestruturas de Abastecimento de água;Infraestruturas de 
Saneamento; 
Captações de água subterrânea; 
Equipamentos;Pontos de água; 
Património arqueológico e arquitetónico. 
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ID ENTIDADES 

CORRESPONDÊNCIA ENVIADA CORRESPONDÊNCIA RECEBIDA 

DATA 
ELEMENTOS SOLICITADOS 

DATA 
INFORMAÇÃO RECEBIDA 

CARTA REF.ª E-MAIL CARTA REF.ª E-MAIL 

12 CM Guimarães 2017-04-07 CE-2860-2017 2017-04-12 

• Plantas de Ordenamento, Plantas de Condicionantes e 
servidões e Mapas de Ruído do PDM em vigor, em formato 
vetorial; 
• Infraestruturas de abastecimento de água e de 
saneamento/tratamento de águas residuais; 
• Localização das captações de água subterrânea e eventuais 
perímetros de proteção; 
• Identificação de PP e PU aprovados e em elaboração; 
• Planta de loteamento, aprovados e em aprovação; 
• Compromissos urbanísticos; 
• Pontos de interesse turístico; 
• Localização de instalações e equipamentos de educação, 
saúde e desporto; 
• Localização de instalações e equipamentos aeronáuticos 
(heliportos, aeródromos, incluindo privados) e respetiva 
área de servidão; 
• Pontos de água para combate a incêndios florestais por 
meios aéreos e respetivas áreas de servidão (em particular 
condicionamentos associados à construção da tipologia de 
infraestruturas de desenvolvimento aéreo em estudo); 
• Localização de estabelecimentos e infraestruturas com 
produtos explosivos e substâncias perigosas 
(particularmente combustíveis líquidos ou gasosos) e 
respetivas zonas de segurança estabelecidas; 
• Inventário e localização do Património Arqueológico e 
Arquitetónico; 
• Áreas de exploração florestal (gestão municipal ou gestão 
privada); 
• Outras infraestruturas, equipamentos e elementos 
(existentes e previstos) que possam condicionar o 
desenvolvimento do projeto; 
• Localização de pedreiras. 

--- --- 2017-04-27 

Informação relativa a Ordenamento: 
- Estrutura Ecológica Municipal; 
- UOPG; 
- Domínio hídrico; 
- Elementos patrimoniais e património arqueológico (edificado, sítios arqueológicos, 
zonas de proteção); 
- Infraestruturas territoriais (Rede infraestruturas transporte ferroviária e rodoviária, 
Sistemas de abastecimento de água, Sistemas drenagem águas residuais, Sistemas de 
telecomunicações, Sistemas de abastecimento de energia combustíveis); 
- Recursos Geológicos; 
- Solo rural (diversos); 
- Solo urbano (urbano e urbanizável); 
- Parque sucata; 
- Zonamento Acústico. 
 
Informação relativa a Condicionantes: 
- Albufeiras águas públicas Albufeiras águas públicas / Árvores arvoredo interesse 
publico / Atividades perigosas / Domínio hídrico / Estabelecimentos prisionais / 
Infraestruturas [Abastecimento água, drenagem águas residuais, rede elétrica, rede 
rodoviária e ferroviária e gasoduto] / Património cultural / RAN / Recursos ecológicos / 
Recursos geológicos / Telecomunicações / Marco geodésico; 
- zona conflito Lden e Ln; 
- Áreas ardidas e Perigosidade incendio classes alta muito alta; 
Condicionantes Anexo 2 (Zona conflito Lden); 
- REN. 
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ID ENTIDADES 

CORRESPONDÊNCIA ENVIADA CORRESPONDÊNCIA RECEBIDA 

DATA 
ELEMENTOS SOLICITADOS 

DATA 
INFORMAÇÃO RECEBIDA 

CARTA REF.ª E-MAIL CARTA REF.ª E-MAIL 

13 
CM da Póvoa de 
Lanhoso 

2017-04-07 CE-2861-2017 2017-04-12 

• Plantas de Ordenamento, Plantas de Condicionantes e 
servidões e Mapas de Ruído do PDM em vigor, em formato 
vetorial; 
• Infraestruturas de abastecimento de água e de 
saneamento/tratamento de águas residuais; 
• Localização das captações de água subterrânea e eventuais 
perímetros de proteção; 
• Identificação de PP e PU aprovados e em elaboração; 
• Planta de loteamento, aprovados e em aprovação; 
• Compromissos urbanísticos; 
• Pontos de interesse turístico; 
• Localização de instalações e equipamentos de educação, 
saúde e desporto; 
• Localização de instalações e equipamentos aeronáuticos 
(heliportos, aeródromos, incluindo privados) e respetiva 
área de servidão; 
• Pontos de água para combate a incêndios florestais por 
meios aéreos e respetivas áreas de servidão (em particular 
condicionamentos associados à construção da tipologia de 
infraestruturas de desenvolvimento aéreo em estudo); 
• Localização de estabelecimentos e infraestruturas com 
produtos explosivos e substâncias perigosas 
(particularmente combustíveis líquidos ou gasosos) e 
respetivas zonas de segurança estabelecidas; 
• Inventário e localização do Património Arqueológico e 
Arquitetónico; 
• Áreas de exploração florestal (gestão municipal ou gestão 
privada); 
• Outras infraestruturas, equipamentos e elementos 
(existentes e previstos) que possam condicionar o 
desenvolvimento do projeto; 
• Localização de pedreiras. 

--- --- 
2017-04-13 
2017-05-19 

Carta de património cultural; 
Condicionantes: 
- atividades perigosas; 
- exploração de massas minerais; 
- património cultural; 
- recursos agrícolas e florestais; 
- recursos ecológicos; 
- recursos hídricos; 
- rede rodoviário; 
- vértices geodésicos; 
- planta de condicionantes. 
- equipamentos; 
- GTF.Ordenamento: 
- espaços culturais; 
- ordenamento rural; 
- ordenameno urbano; 
- rede rodoviária; 
Plantas de Zonas de Conflitos Acústicos;Pontos de Interesse Turístico.  



 
T2017-167-01-AMB-05917 

 
EIA DA LINHA CANIÇADA-FAFE 2, A 150 kV 

ESTUDO DE GRANDES CONDICIONANTES AMBIENTAIS (EGCA) 
 

VOLUME I - RELATÓRIO SÍNTESE 
 

 

 174  

ID ENTIDADES 

CORRESPONDÊNCIA ENVIADA CORRESPONDÊNCIA RECEBIDA 

DATA 
ELEMENTOS SOLICITADOS 

DATA 
INFORMAÇÃO RECEBIDA 

CARTA REF.ª E-MAIL CARTA REF.ª E-MAIL 

14 
CM de Vieira do 
Minho 

2017-04-07 CE-2862-2017 
2017-04-12 
2017-05-16 

• Plantas de Ordenamento, Plantas de Condicionantes e 
servidões e Mapas de Ruído do PDM em vigor, em formato 
vetorial; 
• Infraestruturas de abastecimento de água e de 
saneamento/tratamento de águas residuais; 
• Localização das captações de água subterrânea e eventuais 
perímetros de proteção; 
• Identificação de PP e PU aprovados e em elaboração; 
• Planta de loteamento, aprovados e em aprovação; 
• Compromissos urbanísticos; 
• Pontos de interesse turístico; 
• Localização de instalações e equipamentos de educação, 
saúde e desporto; 
• Localização de instalações e equipamentos aeronáuticos 
(heliportos, aeródromos, incluindo privados) e respetiva 
área de servidão; 
• Pontos de água para combate a incêndios florestais por 
meios aéreos e respetivas áreas de servidão (em particular 
condicionamentos associados à construção da tipologia de 
infraestruturas de desenvolvimento aéreo em estudo); 
• Localização de estabelecimentos e infraestruturas com 
produtos explosivos e substâncias perigosas 
(particularmente combustíveis líquidos ou gasosos) e 
respetivas zonas de segurança estabelecidas; 
• Inventário e localização do Património Arqueológico e 
Arquitetónico; 
• Áreas de exploração florestal (gestão municipal ou gestão 
privada); 
• Outras infraestruturas, equipamentos e elementos 
(existentes e previstos) que possam condicionar o 
desenvolvimento do projeto; 
• Localização de pedreiras. 

--- --- --- Até à data do presente relatório não foi obtida resposta. 

15 
CVRVV - Comissão de 
Viticultura da Região 
dos Vinhos Verdes 

2017-04-07 CE-2863-2017 2017-04-12 

• Limite da Região Demarcada do Vinho Verde; 
• Limites das parcelas de vinha; 
• Alojamentos de enoturismo; 
• Projetos vitivinícolas previstos, candidaturas e/ou áreas de 
futura ocupação vitivinícola; 
• Outras condicionantes ao desenvolvimento do projeto 
existentes. 

--- --- 
2017-04-13 
2017-05-10 

Esta entidade solicitou o pagamento pelo fornecimento da informação, a qual já nos foi 
fornecida pela DRAP Norte - Direção Regional de Agricultura e Pescas do Norte, que nos 
informou que a área de estudo interceta em toda a sua extensão a Região Demarcada 
dos Vinhos Verdes, pelo que a informação a ser fornecida por esta entidade não foi 
considerada relevante. 



 
T2017-167-01-AMB-05917 

 
EIA DA LINHA CANIÇADA-FAFE 2, A 150 kV 

ESTUDO DE GRANDES CONDICIONANTES AMBIENTAIS (EGCA) 
 

VOLUME I - RELATÓRIO SÍNTESE 
 

 

 175  

ID ENTIDADES 

CORRESPONDÊNCIA ENVIADA CORRESPONDÊNCIA RECEBIDA 

DATA 
ELEMENTOS SOLICITADOS 

DATA 
INFORMAÇÃO RECEBIDA 

CARTA REF.ª E-MAIL CARTA REF.ª E-MAIL 

16 

DGADR - Direção 
Geral de Agricultura 
e Desenvolvimento 
Rural 

2017-04-07 CE-2866-2017 --- 

Informação relativa a possíveis interferências com projetos 
de empreendimentos agrícolas, aproveitamentos 
hidroagrícolas ou outros projetos da competência da 
Direção Geral de Agricultura e Desenvolvimento Rural, e 
respetivos regimes de condicionamento. 

2017-04-20 
Of_DSTAR_DOER_DOC000

03652_2017 
--- 

Informa que não se desenvolvem estudos, projetos ou ações da área de competência 
direta da mesma na AE. 

--- --- 2017-04-11 Área de estudo em formato .kmz, CAD e shapefile 

17 
DGEG - Direção Geral 
de Energia e Geologia 

2017-04-07 CE-2867-2017 2017-04-12 

• Concessões/explorações mineiras e de águas e respetivas 
características; 
• Pedreiras Licenciadas; 
• Pedidos de concessões mineiras; 
• Pedidos de prospeção e pesquisa; 
• Contratos de prospeção e pesquisa; 
• Águas minerais naturais e águas de nascente; 
• Outras condicionantes ao desenvolvimento do projeto 
existentes. 

--- --- 2017-07-19 

Informa que a informação solicitada encontra-se disponível através de Serviços Web, 
podendo ser visualizada e/ou descarregada usando o mesmo software utilizado para 
visualização/manipulação de Shapefiles (*.shp), sendo que os links para aceder à 
informação estão disponíveis no site da DGEG (www.dgeg.pt), tendo os mesmos sido 
acedidos e consultados. 
 
Nas situações referentes a explorações de massas minerais (pedreiras) sugere-se que 
seja igualmente efetuada uma consulta específica às Câmaras Municipais abrangidas 
pela área de intervenção. 

18 

DGEstE - Direção 
Geral dos 
Estabelecimentos 
Escolares (DSR Norte 
- Direção de Serviços 
da Região Norte) 

2017-04-07 CE-2868-2017 2017-04-12 

• Localização de unidades e equipamentos de educação; 
• Outras condicionantes ao desenvolvimento do projeto 
existentes e condicionantes associadas à instalação de linhas 
de alta tensão. 

--- --- --- Até à data do presente relatório não foi obtida resposta. 

19 
DGPC - Direção Geral 
do Património 
Cultural 

2017-04-07 CE-2869-2017 2017-04-12 
• Património Arquitetónico e Arqueológico; 
• Outras condicionantes ao desenvolvimento do projeto 
existentes. 

2017-05-04 2013/1(188) --- 

Envio de informação referente ao Património classificado ou em vias de classificação: 
Informação em CD (2 ficheiros em shapefile - ETRS89, do concelho de Póvoa de Lanhoso 
e 1 ficheiro em excel, extraído da base de dados da DGPC, das freguesias abrangidas em 
Vieira do Minho, cuja georreferenciação e disponibilização do concelho no Atlas da 
DGPC ainda não se encontra concluída. 
 
Envio da informação georreferenciada sobre património classificado e em vias de 
classificação na área de servidão: 
http://www.patrimoniocultural.gov.pt/pt/patrimonio/patrimonio-imovel/pesquisa-do-
patrimonio/classificado-ou-em-vias-de-classificação/georreferenciada/ 
 
Envio de informação relativa ao Património Arqueológico: 
Informação em CD (1 ficheiro em shapefile com os sítios arqueológicos terrestres 
georreferenciados. A informação detalhada está disponível em: 
http://arqueologia.patrimoniocultural.pt/index.php?sid=home 



 
T2017-167-01-AMB-05917 

 
EIA DA LINHA CANIÇADA-FAFE 2, A 150 kV 

ESTUDO DE GRANDES CONDICIONANTES AMBIENTAIS (EGCA) 
 

VOLUME I - RELATÓRIO SÍNTESE 
 

 

 176  

ID ENTIDADES 

CORRESPONDÊNCIA ENVIADA CORRESPONDÊNCIA RECEBIDA 

DATA 
ELEMENTOS SOLICITADOS 

DATA 
INFORMAÇÃO RECEBIDA 

CARTA REF.ª E-MAIL CARTA REF.ª E-MAIL 

20 
DGT - Direção Geral 
do Território 

2017-04-07 CE-2870-2017 2017-04-12 
Informação sobre a presença de marcos geodésicos e outros 
condicionamentos ao desenvolvimento do projeto. 

2017-05-25 
S-DGT/2017/2398 

08-05-2017 
2017-05-29 

Rede Geodésica Nacional (RGN) - deverá ser respeitada a zona de proteção dos marcos 
(área circunjacente ao sinal, nunca inferior a 15 metros de raio e assegurado que as 
infraestruturas a implantar não obstruem as visibilidades das direções constantes das 
respetivas minutas triangulações (artigo 22.º do DL 143/82, de 26 abril). 
Envio de uma lista de vértices geodésicos com coordenadas PT-TM06/ETRS89 existentes 
dentro da AE. 
 
Rede de Nivelamento Geométrico de Alta Precisão (RNGAP) - existem marcas indicadas 
em documento anexo à carta, cuja integridade deverá ser preservada. 
A destruição, no todo ou em parte, ou inutilização de um marco geodésico ou marca de 
nivelamento pode ser configurado crime (artigo 213.º do código Penal). 
Cartografia - nada a referir.  
 
Limites Administrativos - De acordo com  CAOP, a AE insere-se nos seguintes quatro 
concelhos e respetivas freguesias: 
Concelho de Vieira do Minho - freguesias Parada do Bouro, União das freguesias de 
Caniçada e Soengas, Tabuaças, Vieira do Minho, Eira Vedra, Mosteiro, Guilhofrei, União 
das freguesias de Anissó e Soutelo; 
Concelho de Póvoa de Lanhoso - freguesias de Rendufinho, União das freguesias de 
Calvos e Frades, Serzedelo, Póvoa de Lanhoso (Nossa Senhora do Amparo), União das 
freguesias de Fonte Arcada e Oliveira, Travassos, União das freguesias de Esperança e 
Brunhais, Sobradelo da Goma, Vilela, Garfe e Taíde; 
Concelho de Guimarães - freguesias de Gonça e União de freguesias de Arosa e 
Castelões; 
Concelho de Fafe - freguesias de União de freguesias de Freitas e Vila Cova, União de 
freguesias de Agrela e Serafão, União de freguesias de Monte e Queimadela. 
 
Recomendação da representação dos limites administrativos, concelho e freguesia, e a 
referência na legenda aos mesmos, bem como a versão do CAOP utilizada. Versão em 
vigor no site da dgt (link enviado) - CAOP 2016 no sistema de referência PT-
TM06/ETRS89. 
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21 

DRAP Norte - Direção 
Regional de 
Agricultura e Pescas 
do Norte 

2017-04-07 CE-2871-2017 2017-04-12 

Possíveis interferências com projetos de empreendimentos 
agrícolas, ou outros projetos da competência da Direção 
Regional de Agricultura e Pescas do Norte e respetivos 
regimes de condicionamento. Solicita-se ainda informação 
relativa a eventuais condicionantes existentes na área em 
estudo, preferencialmente em suporte digital editável, 
nomeadamente: 
• Afetação de áreas pertencentes à Reserva Agrícola 
Nacional; 
• Infraestruturas de aproveitamento de Recursos Hídricos 
existentes e projetadas; 
• Projetos de emparcelamento; 
• Regiões Demarcadas; 
• Áreas condicionadas e áreas com interesse de 
conservação; 
• Outras condicionantes ao desenvolvimento do projeto 
existentes. 

2017-04-18 10278/12710/2017 --- 

Informa que a AE interceta áreas de RAN com elevada importância e solos ocupados 
com culturas tradicionais com elevado peso na economia local e na estabilidade social. 
Para avaliação e quantificação destas áreas, deverão ser consultados os PDM dos 
concelhos abrangidos (cartas de condicionantes e ordenamento, e respetivos 
regulamentos).Não existem infraestruturas de aproveitamentos de RH em estudo ou 
em projeto de execução de novos aproveitamentos.Foram identificados os seguintes 
Regadios Tradicionais beneficiados por Programas Operacionais executados pela 
DRAP:• Concelho de Vieira do Minho - 7 Regadios Tradicionais, nas freguesias de 
Caniçada (1), Tabuaças (1), Parada do Bouro (1), Vieira do Minho (2) e Guilhofrei (2).• 
Concelho da Póvoa de Lanhoso - 14 Regadios Tradicionais, nas freguesias de Rendufinho 
(1), Calvo (6), Frades (1), Brunhais (1), Sobradelo da Goma (1), Taíde (1), Vilela (1) e 
Garfe (2).• Concelho de Fafe - 1 Regadio Tradicional, na freguesia de Agrela.No 
Concelho de Guimarães não foram identificados quaisquer regadios tradicionais, porém 
alerta-se para a possibilidade da existência de outros RT’s, que, ao não terem sido 
objeto de operações de reabilitação apoiadas por fundos púbicos, não constarem na 
nossa base de dados. 

Regiões Demarcadas 
Interceta em toda a sua extensão a Região Demarcada dos Vinhos Verdes, pelo que é 
previsível que o estabelecimento dos apoios ocupem estas áreas. Embora os impactos 
sejam pouco significativos pela reduzida afetação, alerta-se que os proprietários, na sua 
grande maioria, são beneficiários de programas de apoios à atividade vitivinícola, 
designadamente nos casos de vinhas continuas. 
Projetos de Emparcelamento - não estão previstos. 
Outras condicionantes 
Não existem, no entanto referem que a AE encontra-se inserida numa região com 
importantes e elevados valores de biodiversidade, com elevado interesse paisagístico, 
que se pretendem proteger e manter, tanto quanto possível, na sua integridade. Por 
este facto, qualquer perturbação a este equilíbrio poderá colocar em risco a 
sustentabilidade deste espaço. 
Na área definida para a implantação da LE em estudo, existe um elevado número de 
agricultores que se encontram com projetos executados e em execução financiados 
através de vários programas operacionais (VITIS, AGRIS (2000/2006), PRODER 
(2007/2013) E PRD2020 (2017/2020). 
Deverão ser quantificadas e identificadas as áreas de RAN e da RDVV que serão 
ocupadas, solicitando para o caso da RAN, o respetivo parecer da Entidade Regional da 
Reserva Agrícola do Norte. 

22 
DRC Norte - Direção 
Regional de Cultura 
do Norte 

2017-04-07 CE-2872-2017 2017-04-12 
• Património Arquitetónico e Arqueológico; 
• Outras condicionantes ao desenvolvimento do projeto 
existentes. 

2017-05-05 
S-2017/428028 
(C.S:1181044) 

--- 
Informa que foi emitido Parecer da Sr.ª Diretora de Serviços dos Bens Culturais a 28 de 
abril de 2017. 



 
T2017-167-01-AMB-05917 

 
EIA DA LINHA CANIÇADA-FAFE 2, A 150 kV 

ESTUDO DE GRANDES CONDICIONANTES AMBIENTAIS (EGCA) 
 

VOLUME I - RELATÓRIO SÍNTESE 
 

 

 178  

ID ENTIDADES 

CORRESPONDÊNCIA ENVIADA CORRESPONDÊNCIA RECEBIDA 

DATA 
ELEMENTOS SOLICITADOS 

DATA 
INFORMAÇÃO RECEBIDA 

CARTA REF.ª E-MAIL CARTA REF.ª E-MAIL 

23 
DRE Norte - Direção 
Regional de 
Economia do Norte 

2017-04-07 CE-2873-2017 2017-04-12 
• Identificação de atividades económicas relevantes; 
• Outras condicionantes ao desenvolvimento do projeto 
existentes. 

2017-04-20 
DSMP/DPN/370 

18.04.17 
--- 

Envio de Informação relativa a 17 pedreiras localizadas na áreas dos municípios 
abrangidos pela AE, sendo que em Fafe não foram localizadas Pedreiras. 
Refere que os licenciamentos de pedreiras de classe 3 e 4 são efetuados pelas 
respetivas Câmaras Municipais, não havendo conhecimento dos mesmos. 
Informa que para informação relativa a áreas concessionadas para exploração de 
minerais (minas) e para exploração de águas minerais e de nascente ou existência de 
contactos de prospeção e pesquisa para os referidos fins, deverá ser contactada a 
Direção de Geologia e Energia (Av.ª 5 de Outubro, 208 (Edf. Sta. Maria) - 1069-209 
Lisboa. 

24 
EDM - Empresa de 
Desenvolvimento 
Mineiro 

2017-04-07 CE-2874-2017 2017-04-12 

Informação relativa a eventuais constrangimentos existentes 
na referida área, bem como o envio dos seus limites em 
suporte digital editável. Caso existam outras áreas de vossa 
responsabilidade no interior da área de estudo, 
agradecíamos localização e respetivo regime de 
condicionamento associado à instalação de apoios e 
condutores de linhas elétricas. 

2017-04-19 218 --- Não identifica qualquer condicionante. 

25 

EDP Distribuição - 
Direção de 
Planeamento de 
Rede 

2017-04-07 CE-2875-2017 --- 
Informação sobre a localização de todas as redes existentes 
(enterradas ou de superfície), assim como eventuais 
infraestruturas associadas. 

2017-04-20 Carta 1/17/D-DAPR --- 

Informa que nada tem a opor desde que sejam respeitadas as condições de segurança 
das servidões administrativas criadas par as linhas elétricas, de acordo com o 
Regulamento (DR n.º 1/92, de 18 de fevereiro). 
Informação enviada em CD. 

EDP Distribuição - 
Direção de Rdes e 
Clientes Norte 

 ---  ---  ---  --- 2017-04-20 Carta 249/17/D-DRCN- AER --- 
Nada a opor. 
Informa que é a Direção de Rede e Clientes Norte que tem a responsabilidade sobre 
esta tipologia de infraestrutura nos concelhos abrangidos pela AE. 

26 

GEOTA - Grupo de 
Estudos de 
Ordenamento do 
Território e Ambiente 

2017-04-07 CE-2880-2017 
2017-04-12 
2017-05-08 

Disponibilização de informação relativa a eventuais 
condicionantes existentes na área em estudo ou outras 
informações. 

--- --- --- Até à data do presente relatório não foi obtida resposta. 

27 
Guarda Nacional 
Republicana 

2017-04-07 CE-2876-2017 2017-04-12 

• Localização de instalações, equipamentos ou outras 
infraestruturas militares que possam vir a ser afetadas pelo 
projeto; 
• Localização de estabelecimentos e infraestruturas com 
produtos explosivos e substâncias perigosas 
(particularmente combustíveis líquidos ou gasosos) e 
respetivas zonas de segurança estabelecidas; 
• Identificação de áreas de servidão associadas (incluindo a 
referência aos diplomas legais que as estabelecem). 
• Outras condicionantes ao desenvolvimento do projeto. 

--- 
2942/GGCG  - Proc.º 

320.05.15 
2017-04-21 Nada tem a obstar. 

28 Grupo Lobo --- --- 2017-05-05 
Informação sobre a presença do lobo e outros 
condicionamentos ao desenvolvimento do projeto na área 
de estudo e envolvente próxima que se considere relevante 

--- --- 2017-05-09 
Informa que a área de estudo não se sobrepõe a zonas principais de nenhuma alcateia, 
ficando apenas contígua a área da alcateia designada de Cabreira. 
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29 

IAPMEI - Agência 
para a 
Competitividade e 
Inovação 

2017-04-07 CE-2881-2017 2017-04-12 
• Identificação de atividades económicas relevantes; 
• Outras condicionantes ao desenvolvimento do projeto 
existentes. 

--- --- --- Até à data do presente relatório não foi obtida resposta. 

30 
ICNF - Instituto da 
Conservação da 
Natureza e Florestas 

2017-04-07 CE-2882-2017 2017-04-12 

• Atlas das aves nidificantes, localização de ninhos 
conhecidos de espécies de avifauna com estatuto de 
proteção/conservação, outros registos e estudos (censos, 
monitorização, zonas de veraneio e invernada, áreas de 
dormitório e alimentação) de avifauna, quirópteros 
(abrigos), flora e demais informação que considere relevante 
para a área de estudo; 
• Dados/resultados e relatórios publicados e não publicados 
de monitorização em curso ou realizada na área de estudo e 
área circundante; 
• Áreas classificadas, de proteção e de interesse para 
conservação existentes; 
• Inventário florestal nacional na sua mais recente versão; 
• Perímetros florestais; 
• Áreas de produção/exploração/gestão florestal (pública e 
privada); 
• Povoamentos Florestais percorridos por Incêndios (em 
particular 2015-2017); 
• Outras condicionantes ao desenvolvimento do projeto 
existentes. 

--- --- 2017-04-26 
Em resposta ao pedido foi solicitado o pagamento pelo fornecimento da informação, a 
qual está disponível online e/ou foi fornecida no âmbito de outros estudos 
recentemente desenvolvidos. 

31 
IMT - Instituto da 
Mobilidade e dos 
Transportes, I.P. 

2017-04-07 CE-2883-2017 2017-04-12 

• Localização de todos os eixos rodoviários que se 
encontrem em projeto ou em fase de construção; 
• Localização de todos os eixos ferroviários que se 
encontrem em projeto ou em fase de construção; 
• Rede rodoviária e respetivas áreas de servidão; 
• Rede ferroviária e respetivas áreas de servidão. 

--- --- --- Até à data do presente relatório não foi obtida resposta. 
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32 
IP - Infraestruturas de 
Portugal, S.A. 

2017-04-07 CE-2884-2017 2017-04-12 

• Localização de todos os eixos rodoviários que se 
encontrem em projeto ou em fase de construção; 
• Localização de todos os eixos ferroviários que se 
encontrem em projeto ou em fase de construção; 
• Rede rodoviária e respetivas áreas de servidão; 
• Rede ferroviária e respetivas áreas de servidão. 

2017-06-03 2108681/007 --- 

A AE interfere com a rede rodoviária, sob jurisdição da IP, SA:- Interferências com a 
EN103, EN304, ER205 e ER207 (PRN publicado pelo DL 222/98, de 17 julho, retificado 
pela DR 19-D/98, de 31 outubro e alterado pela Lei 98/99, de 26 julho e pelo DL 
182/2003, de 16 agosto);- as estradas identificadas constam no EERRN - artigos 32.º e 
33.º (novo Estatuto das Estradas da Rede Rodoviária Nacional, em vigor pela Lei 
34/2015, de 27 de abril que revoga todas as servidões que se aplicavam à rede 
rodoviária nacional (DL 13/94, de 15 janeiro e demais diplomas que se aplicavam às AE 
da rede concessionada do estado, zonas de servidão non aedificandi e de visibilidade 
aplicáveis);- ter ainda em consideração os artigos 41.º, 42.º, 56.º e 65.º do 
EERRN;Cumprimento do Regulamento de Segurança de Linhas Elétricas de Alta Tensão - 
RSLEAT (DR 1/92, de 18 fevereiro) - artigos 91.º e 92.º, no que respeita à altura que os 
condutores nus ou cabos isolados, nas condições de flecha máxima, que devem cumprir 
em relação ao nível do pavimento das estradas e no que respeita ao afastamento dos 
apoios relativamente à zona de estrada e quanto às condições a observar no reforço das 
fundações para os apoios (quando estes por rutura possam atingir as 
estradas).Património com valor ecológico e paisagístico- cumprimento do numero 1 do 
artigo 6.º do RSLEAT, sendo que sempre que o atravessamento aéreo de uma estrada 
sob jurisdição da IP envolver o abate ou decote de árvores para cumprir os critérios 
definidos no artigo 28.º do RSLEAT, a proposta de intervenção (artigo 14.º do EERRN) 
terá de ser avaliada em conjunto com o IP, SA, com o objetivo de se avaliar o valor 
patrimonial dos exemplares em causa e do seu estado vegetativo, podendo ser 
considerado necessário efetuar uma plantação de compensação.Qualquer proposta de 
intervenção/alteração na RRN, ER e Estradas Desclassificadas, sob jurisdição da IP, SA, 
deve ser objeto de estudo específico e de pormenorizada justificação, devendo os 
respetivos projetos cumprir as disposições legais e normativas aplicáveis em vigor e ser 
previamente submetidos a parecer e aprovação das entidades competentes, entre elas, 
a IP, SA. 

33 
IVDP - Instituto dos 
Vinhos do Douro e 
Porto 

2017-04-07 CE-2891-2017 2017-04-12 

• Limite da região demarcada; 
• Outras áreas de exploração vitivinícola de relevo; 
• Outras condicionantes ao desenvolvimento do projeto 
existentes. 

2017-05-06 Porto-Sai-1744 2017-05-08 
A área de estudo encontra-se fora da Região Demarcada do Douro, área de intervenção 
do Instituto dos Vinhos do Douro e do Porto, IP. 

34 
IVV - Instituto da 
Vinha e do Vinho 

2017-04-07 CE-2885-2017 2017-04-12 

• Regiões Demarcadas; 
• Outras áreas de exploração vitivinícola de relevo; 
• Outras condicionantes ao desenvolvimento do projeto 
existentes. 

--- --- --- Até à data do presente relatório não foi obtida resposta. 
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35 

LNEG - Laboratório 
Nacional de 
Engenharia e 
Geologia 

2017-04-07 CE-2892-2017 2017-04-12 
• Concessões/explorações mineiras e de águas;  
• Outras condicionantes existentes ao desenvolvimento do 
projeto. 

--- --- 2017-05-09 

Geologia 
A área em estudo encontra-se coberta por cartografia geológica em formato digital que 
poderá ser obtida junto do Núcleo de Cartografia Geológica Digital da Unidade de 
Geologia, Hidrogeologia e Geologia Costeira do LNEG.Recomendam cuidados especiais 
nos domínios da tectónica e sismicidade, com a consulta de bibliografia específica 
relativa ao tema da neotectónica, de acordo com bibliografia referida no e-mail. 
Património Geológico 
- dois Geossítios na área de estudo: Morro Granítico de Nª Srª do Pilar e Morro granítico 
da Serra de S. Mamede de Penafiel (Póvoa de Lanhoso). Estes Geossítios são descritos 
no e-mail. Recomenda-se que a Linha evite a afetação da área abrangida pelo Geossítio. 
Existe a norte do Geossítio um corredor de passagem de um conjunto de linhas já 
instaladas, recomendando-se que o traçado da linha agora em estudo se mantenha 
dentro da área do referido corredor e caso necessário seja feita a sua passagem a norte 
do referido Geossítio. No caso do Geossítio Morro Granítico de Nª Srª do Pilar, em 
Póvoa de Lanhoso, recomenda-se que seja evitada a sua sobrepassagem.Salienta-se a 
existência da tese de mestrado em Património Geológico e Geoconservação da 
Universidade do Minho de Paula Silva, (2007) - Inventariação do Património Geológico 
do Concelho de Vieira do Minho e sua utilização com fins didáticos. Univ. do Minho. 
Este trabalho apresenta Locais de Interesse Geológico/Geossítios (LIG) que se 
encontram incluídos na área em estudo (Lage, Lapa, Castro de Anissó).Do mesmo modo, 
os Geossítios inventariados no concelho de Vieira do Minho, que se encontram 
apresentados na tese de mestrado já referida, de relevância local/concelhia deverão 
sempre que possível ser preservados e evitada a sua afetação.A informação relativa ao 
Património Geológico existente na base de dados do LNEG poderá ser acedido em: 
http://geoportal.lneg.pt/index.php?option=com_content&view=article&id=57&Itemid=
4A informação relativa a Geossítios encontra-se em fase de implementação pelo que se 
recomenda a consulta do respetivo site: 
http://www.icnf.pt/portal/naturaclas/patrinatur/sipnatPode ainda ser encontrada 
informação disponível em sites de entidades que se dedicam à Conservação do 
Património Geológico e à proteção de sítios e paisagens de interesse geológico 
nomeadamente da Associação ProGeo – Associação Europeia para a Conservação do 
Património Geológico – Grupo Português: http://www.progeo.pt/progeo_pt.htm 
Hidrogeologia 
Identificam 196 pontos de água na área de estudo (informação proveniente de 
relatórios de empresas, outras entidades e inventário de pontos de água), com a 
localização geográfica aproximada, ressalvando-se que a informação relativa a esses 
pontos de água não é recente, pelo que aconselha-se a realização do inventário de 
pontos de água, independentemente da informação que possa ser cedida por outras 
entidades (Autarquias, APA, etc.).Recursos hidrominerais:- Na área em estudo encontra-
se, na margem do rio Ave, a nascente de água mineral natural não concessionada 
designada por Varziela. - A informação sobre eventuais pedidos de prospeção e 
pesquisa de águas minerais naturais e águas de nascente e a localização de áreas de 
concessão hidrotermal e respetivos perímetros de proteção deverá ser solicitada à 
DGEG, entidade que tutela os recursos hidrominerais.Recomenda-se ainda a consulta 
de carta de nascentes minerais, hidrogeológica e geológica. 

 

 

http://www.progeo.pt/progeo_pt.htm
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35 

LNEG - Laboratório 
Nacional de 
Engenharia e 
Geologia 

2017-04-07 CE-2892-2017 2017-04-12 
• Concessões/explorações mineiras e de águas;  
• Outras condicionantes existentes ao desenvolvimento do 
projeto. 

--- --- 2017-05-09 

Recursos Minerais 
- Depósitos minerais  
Na área de implantação do projeto não se conhecem depósitos minerais, nem antigas 
explorações destes.  
No entanto, as zonas a Norte da área de estudo e para Este dessa área apresentam um 
apreciável potencial em recursos de quartzo e feldspato. 
Massas minerais 
Na área em estudo intersetada pelo projeto aflora essencialmente o designado Granito 
de Agrela, um monzogranito biotítico, porfiróide, de grão médio. Esta variedade já foi 
explorada para fins industriais no concelho de Póvoa de Lanhoso, nomeadamente no 
bordo Sudoeste da área em estudo (Freguesia de Vilela), desconhecendo-se o estado de 
atividade das pedreiras. Mais importante do ponto de vista ornamental e industrial, o 
Granito de Gonça aflora imediatamente a sul do limite Sudoeste da área (já no Concelho 
de Guimarães: freguesias de Gonça e Gondomar). Os granitos de Celeirós e Vieira do 
Minho, porfiróides de grão grosseiro, aflorantes na área Nordeste, não têm aplicação 
industrial assinalável, com exceção para os saibros resultantes da sua alteração. 
Servidões administrativas de âmbito mineiro: Informação deve ser solicitada à DGEG 
 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Aproveitamos para relembrar que Estudo de Impacte Ambiental - EIA a realizar deverá 
apresentar uma adequada caracterização dos Fatores Ambientais Geologia, 
Geomorfologia e Património Geológico, Hidrogeologia e Recursos Minerais e proceder à 
avaliação de potenciais impactes e medidas de mitigação, conforme o estipulado nas 
secções IV e V do nº 3 do Anexo II da Portaria 330/2001 de 2 de Abril. 

36 
LPN - Liga para a 
Proteção da Natureza 

2017-04-07 CE-2893-2017 2017-04-12 

• Fauna, Flora, Habitats classificados (incluindo dados de 
monitorizações, estudos realizados); 
• Projetos de conservação da LPN com incidência na área em 
estudo; 
• Outras condicionantes ao desenvolvimento do projeto. 

--- --- --- Até à data do presente relatório não foi obtida resposta. 

37 

MAI - SGMAI/DSPPI - 
Secretaria Geral do 
Ministério da 
Administração 
Interna 

2017-04-07 CE-2877-2017 2017-04-12 

• Localização de instalações, equipamentos ou outras 
infraestruturas militares que possam vir a ser afetadas pelo 
projeto (incluindo bases militares, estações radar, 
aeródromos); 
• Localização de estabelecimentos e infraestruturas com 
produtos explosivos e substâncias perigosas e respetivas 
zonas de segurança estabelecidas; 
• Identificação de áreas de servidão associadas (incluindo a 
referência aos diplomas legais que as estabelecem). 
• Outras condicionantes ao desenvolvimento do projeto 
existentes. 

--- --- --- Até à data do presente relatório não foi obtida resposta. 
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ID ENTIDADES 

CORRESPONDÊNCIA ENVIADA CORRESPONDÊNCIA RECEBIDA 

DATA 
ELEMENTOS SOLICITADOS 

DATA 
INFORMAÇÃO RECEBIDA 

CARTA REF.ª E-MAIL CARTA REF.ª E-MAIL 

38 

MDN - Ministério da 
Defesa Nacional 
(DGRDN-Direção-
Geral de Recursos da 
Defesa Nacional) 

2017-04-07 CE-2878-2017 2017-04-12 

• Localização de instalações, equipamentos ou outras 
infraestruturas militares que possam vir a ser afetadas pelo 
projeto; 
• Localização de estabelecimentos e infraestruturas com 
produtos explosivos e substâncias perigosas 
(particularmente combustíveis líquidos ou gasosos) e 
respetivas zonas de segurança estabelecidas; 
• Identificação de áreas de servidão associadas (incluindo a 
referência aos diplomas legais que as estabelecem). 

2017-05-11 
2017-05-18 

3601 
4164 

--- 

Informa que não há impedimento ao Projeto. 
O Projeto com traçado final e altimetria dos obstáculos deverá ser enviado para 
apreciação e atualização das cartas de obstáculos à navegação aérea. 
A sinalização diurna e noturna deve respeitar as normas expressas no documento 
"Circular de Informação Aeronáutica 10/2003, de 6 de maio" da ANAC. 

39 

MDN - Ministério da 
Defesa Nacional - 
Estado-Maior da 
Força Aérea - 
Gabinete do Chefe do 
Estado-Maior da 
Força Aérea 

2017-04-07 CE-2879-2017 2017-04-12 

• Localização de instalações, equipamentos ou outras 
infraestruturas militares que possam vir a ser afetadas pelo 
projeto (incluindo bases militares, estações radar, 
aeródromos); 
• Localização de estabelecimentos e infraestruturas com 
produtos explosivos e substâncias perigosas e respetivas 
zonas de segurança estabelecidas; 
• Identificação de áreas de servidão associadas (incluindo a 
referência aos diplomas legais que as estabelecem). 
• Outras condicionantes ao desenvolvimento do projeto 
existentes. 

2017-04-27 185/17 --- 

Informa que a instalação pretendida não se encontra abrangida por qualquer Servidão 
de Unidades afetas à Força Aérea, não se prevendo que interfira no funcionamento dos 
equipamentos de feixes hertzianos da força aérea. 
Mais se informa que a sinalização noturna e diurna deve ser de acordo com as normas 
expressas no documento "Circular de Informação Aeronáutica 10/2003 de 6 de Maio", 
da ANAC 
 
O projeto com o traçado final, bem como a altimetria dos obstáculos, tem de ser 
remetido à Força aérea para emissão de parecer final e atualização das cartas de 
obstáculos à navegação aérea. 

40 

PSP - Policia de 
Segurança Nacional 
(Departamento de 
Armas e Explosivos 
da PSP) 

2017-04-07 CE-2894-2017 2017-04-12 

• Localização de instalações, equipamentos ou outras 
infraestruturas militares que possam vir a ser afetadas pelo 
projeto; 
• Localização de estabelecimentos e infraestruturas com 
produtos explosivos e substâncias perigosas 
(particularmente combustíveis líquidos ou gasosos) e 
respetivas zonas de segurança estabelecidas; 
• Identificação de áreas de servidão associadas (incluindo a 
referência aos diplomas legais que as estabelecem). 
• Outras condicionantes ao desenvolvimento do projeto. 

--- --- 2017-04-20 

Informa que existe uma empresa com estabelecimentos de fabrico e de armazenagem 
de produtos explosivos legalizados - MOURA SILVA & FILHOS, S.A. (41°34'20.29"N; 
8°13'40.39"W - kmz enviado), a qual possui os seguintes licenciamentos naquela área: 
 
1. Fábrica de explosivos com o Alvará n.º 819, de 1998-04-08; 
2. Paiol permanente com o Alvará n.º 744, de 1981-02-27; 
3. Oficina de fabrico de rastilho com o Alvará n.º 751, de 1984-04-10; 
4. Oficina de fabrico de pólvora com o Alvará n.º 719, de 1974-08-28; 
5. Oficina pirotécnica com o Alvará n.º 417, de 1952-03-21. 
 
Da conjugação das Zonas de Segurança afetas a estes licenciamentos resulta a área 
assinalada a vermelho na planta em anexo enviada. 
 
Os licenciamentos em causa derivam da aplicação do Regulamento sobre o 
Licenciamento dos Estabelecimentos de Fabrico e de Armazenagem de Produtos 
Explosivos (RLEFAPE), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 376/84, de 30 de novembro, 
conjugado com as disposições de segurança vertidas no Regulamento de Segurança dos 
Estabelecimentos de Fabrico e de Armazenagem de Produtos Explosivos (RSEFAPE), 
aprovado pelo Decreto-Lei n.º 139/2002, de 17 de maio, onde se destaca o n.º 4 do 
artigo 12.º do RSEFAPE, nomeadamente, na zona de segurança não podem existir ou 
construir-se quaisquer edificações, vias de comunicação ou instalações de transporte de 
energia ou comunicações, além das indispensáveis ao serviço do estabelecimento. 
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ID ENTIDADES 

CORRESPONDÊNCIA ENVIADA CORRESPONDÊNCIA RECEBIDA 

DATA 
ELEMENTOS SOLICITADOS 

DATA 
INFORMAÇÃO RECEBIDA 

CARTA REF.ª E-MAIL CARTA REF.ª E-MAIL 

41 Quercus 2017-04-07 CE-2895-2017 2017-04-12 

• Fauna, Flora, Habitats classificados (incluindo dados de 
monitorizações, estudos realizados); 
• Projetos de conservação da Quercus com incidência na 
área em estudo; 
• Outras condicionantes ao desenvolvimento do projeto. 

--- --- --- Até à data do presente relatório não foi obtida resposta. 

42 REN Gasodutos, S.A. 2017-04-07 CE-2886-2017 --- 

• Localização de gasodutos e outras infraestruturas da REN 
Gasodutos, e respetivas áreas de servidão;• Projetos futuros 
na área em estudo e outras condicionantes ao 
desenvolvimento do projeto. 

2017-04-20 REN-3033/2017 GA-PJ --- Não existem quaisquer infraestruturas construídas ou em projeto na AE. 

43 

SIRESP - Sistema 
Integrado das Redes 
de Emergência e 
Segurança de 
Portugal 

2017-04-07 CE-2896-2017 --- 

• Interferências com as infraestruturas de comunicação e 
outras do SIRESP, bem como as respetivas áreas de servidão; 
• Outras condicionantes ao desenvolvimento do projeto 
existentes. 

--- --- 2017-04-11 --- 

--- --- 2017-04-11 
Envio da área de estudo e pontos de ligação em formato 
.kmz 

2017-04-12 9357 2017-04-12 

Informa que será dado conhecimento do ofício enviado à Secretaria Geral do Ministério 
da Administração Interna (SG-MAI). 
 
Informa que existe uma Estação Base da rede SIRESP - Monte S Mamede_GNR_BG, sita 
em marco geodésico de São Mamede, 4830 Póvoa de Lanhoso, com as coordenadas 
WGS84: 41,6278; -8,2463. Os corredores alternativos deverão respeitar a área de 
segurança de 100 metros de raio e centro na respetiva estação. 

44 
SPEA - Sociedade 
Portuguesa para o 
Estudo das Aves 

2017-04-07 CE-2887-2017 2017-04-12 

• Atlas das aves nidificantes, localização de ninhos 
conhecidos de espécies de avifauna com estatuto de 
proteção/conservação, outros registos e estudos (censos, 
monitorização, zonas de veraneio e invernada, áreas de 
dormitório e alimentação) de avifauna e demais informação 
que considere relevante para a área de estudo; 
• Dados/resultados e relatórios publicados e não publicados 
de monitorização em curso ou realizada na área de estudo e 
área circundante; 
• Zonas importantes para as aves e outras áreas delimitadas 
ou propostas de importância para a proteção e conservação 
de avifauna; 
• Outras condicionantes ao desenvolvimento do projeto 
existentes. 

--- --- --- Até à data do presente relatório não foi obtida resposta. 



 
T2017-167-01-AMB-05917 

 
EIA DA LINHA CANIÇADA-FAFE 2, A 150 kV 

ESTUDO DE GRANDES CONDICIONANTES AMBIENTAIS (EGCA) 
 

VOLUME I - RELATÓRIO SÍNTESE 
 

 

 185  

ID ENTIDADES 

CORRESPONDÊNCIA ENVIADA CORRESPONDÊNCIA RECEBIDA 

DATA 
ELEMENTOS SOLICITADOS 

DATA 
INFORMAÇÃO RECEBIDA 

CARTA REF.ª E-MAIL CARTA REF.ª E-MAIL 

45 
TP - Turismo de 
Portugal 

2017-04-07 CE-2888-2017 2017-04-12 

• Inventário de recursos turísticos; 
• Projetos e empreendimentos turísticos existentes e/ou 
previstos; 
• Outras condicionantes ao desenvolvimento do projeto 
existentes. 

--- --- 2017-05-05 

Envio da listagem de ocorrências, na área em estudo e numa envolvente de 2km: 
a) Empreendimentos turísticos classificados; 
b) Empreendimentos turísticos com parecer favorável do Turismo de Portugal; 
c) Loteamentos de empreendimentos turísticos com parecer favorável do Turismo de 
Portugal; 
d)Planos de Pormenor com parecer favorável do Turismo de Portugal; 
e) Planos de Urbanização com parecer favorável do Turismo de Portugal; 
f) Outro tipo de empreendimentos 

46 
Turismo do Porto e 
Norte de Portugal 

2017-04-07 CE-2889-2017 2017-04-12 

• Inventário de recursos turísticos; 
• Projetos e empreendimentos turísticos existentes e/ou 
previstos; 
• Outras condicionantes ao desenvolvimento do projeto 
existentes. 

--- --- 2017-05-02 

Envio da listagem dos empreendimentos turísticos existentes nos municípios abrangidos 
pelo estudo. 
 
Informa que o Inventário de recursos turísticos, os mesmos são extensos e a sua 
definição, por vezes, carece de uma proximidade maior para a atribuição de interesse 
turístico, pelo que será difícil neste momento estar a classificá-los. Contudo, os 
monumentos, espaços arqueológicos, outros locais de interesse existentes já se 
encontram salvaguardados legislação específica. 
 
Nos territórios abrangidos, não é do seu conhecimento a existência de outras 
condicionantes ao desenvolvimento do projeto. 

47 
Zero - Associação 
Sistema Terrestre 
Sustentável 

2017-04-07 CE-2890-2017 2017-04-12 
Disponibilização de informação relativa a eventuais 
condicionantes existentes na área em estudo. 

--- --- --- Até à data do presente relatório não foi obtida resposta. 
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Raquel Brito - PROCESL

De: Sílvia Silva <s.silva@ADP.PT>

Enviado: quarta-feira, 19 de Abril de 2017 14:51

Para: Ana Margarida Magina - PROCESL

Cc: Rui Leite

Assunto: Estudo do Impacte Ambiental do projeto da Rede Nacional de Transporte – 

“Linha Caniçada – Fafe 2, a 150 KV”

Exmo. Srs. 
  
Segue o cadastro das infraestruturas existentes relativas ao abastecimento (infraestruturas AA) e ao 
saneamento (Infraestruturas AR) da área em questão. 
O download pode ser feito em: https://sendfile.adnorte.pt/download/d98d358bfcbef48b886525/ (Este 

ficheiro está disponível por 3 dias no sistema)  
  
No caso de existir afetação de infraestruturas das Águas do Norte deverão V. Ex.ª apresentar 
atempadamente um projeto de restabelecimento dos serviços afetados. 
Estamos à vossa inteira disposição para prestar quaisquer esclarecimentos adicionais. 
  
  
Com os melhores cumprimentos, 
Silvia Silva 
Técnico Superior de Gestão de Ativos e Engenharia - SIG 

Não 
é 
poss
ível 
apre
sen t
ar … 

Praça 26 de Maio, n.º 82 | 4810-539 Guimarães | Portugal | Telefone: 253919020 (5326) | Fax: 259309371 | www.adnorte.pt 

[www.adnorte.pt]

Não 
é 
poss
ível 
apre
sen t
ar … 

Tenha uma EcoAtitude.Imprima este e-mail apenas se necessário. 
Esta mensagem e os ficheiros anexos podem conter informação confidencial ou reservada. Se, por engano, receber esta mensagem, solicita-se que informe de imediato o 
remetente e que elimine a mensagem e ficheiros anexos sem os reproduzir.This message and any files herewith attached may contain confidential or privileged 
information.If you receive this message in error, please notify us immediately and delete this message and any files attached without copying them in any way. 
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Raquel Brito - PROCESL

De: Sílvia Silva <s.silva@ADP.PT>

Enviado: quarta-feira, 19 de Abril de 2017 15:25

Para: Ana Margarida Magina - PROCESL

Assunto: RE: Estudo do Impacte Ambiental do projeto da Rede Nacional de Transporte – 

“Linha Caniçada – Fafe 2, a 150 KV”

Mais informo que o cadastro enviado se encontra em Datum 73. 
Com os melhores umprimentos, 
Sílvia Silva 

De: Sílvia Silva 
Enviado: 19 de abril de 2017 14:50 
Para: amagina@procesl.pt 
Cc: Rui Leite 
Assunto: Estudo do Impacte Ambiental do projeto da Rede Nacional de Transporte – “Linha Caniçada – Fafe 2, a 150 
KV”  
  
Exmo. Srs. 
  
Segue o cadastro das infraestruturas existentes relativas ao abastecimento (infraestruturas AA) e ao 
saneamento (Infraestruturas AR) da área em questão. 
O download pode ser feito em: https://sendfile.adnorte.pt/download/d98d358bfcbef48b886525/ (Este 

ficheiro está disponível por 3 dias no sistema)  
  
No caso de existir afetação de infraestruturas das Águas do Norte deverão V. Ex.ª apresentar 
atempadamente um projeto de restabelecimento dos serviços afetados. 
Estamos à vossa inteira disposição para prestar quaisquer esclarecimentos adicionais. 
  
  
Com os melhores cumprimentos, 
Silvia Silva 
Técnico Superior de Gestão de Ativos e Engenharia - SIG 

Não 
é 
poss
ível 
apre
sen t
ar … 

Praça 26 de Maio, n.º 82 | 4810-539 Guimarães | Portugal | Telefone: 253919020 (5326) | Fax: 259309371 | www.adnorte.pt 

[www.adnorte.pt]

Não 
é 
poss
ível 
apre
sen t
ar … 

Tenha uma EcoAtitude.Imprima este e-mail apenas se necessário. 
Esta mensagem e os ficheiros anexos podem conter informação confidencial ou reservada. Se, por engano, receber esta mensagem, solicita-se que informe de imediato o 
remetente e que elimine a mensagem e ficheiros anexos sem os reproduzir.This message and any files herewith attached may contain confidential or privileged 
information.If you receive this message in error, please notify us immediately and delete this message and any files attached without copying them in any way. 
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Raquel Brito - PROCESL

De: Luís C. Leal <LCLeal@ana.pt>

Enviado: quarta-feira, 12 de Abril de 2017 11:47

Para: Raquel Brito - PROCESL

Cc: DTA Geral; Ana Margarida Magina - PROCESL

Assunto: RE: Estudo de Impacte Ambiental do Projeto da Rede Nacional de Transporte 

"Linha Caniçada - Fafe 2, a 150 kV (LCD.FAF 2) (T2017-167-00)

Sinal. de seguimento: Dar seguimento

Estado do sinalizador: Concluído

Exma Senhora 
  
O vosso pedido foi reencaminhado para a ANAC – Autoridade Nacional de Aviação Civil, que é a entidade legalmente 
competente para a emissão de pareceres no âmbito das servidões aeronáuticas civis. 
De futuro, este tipo de pedidos deverá ser endereção àquela Autoridade para o email infraestruturas@anac.pt . 
  
Com os melhores cumprimentos 
  
Luís Leal 
  

 
  
DIREÇÃO TÉCNICA AEROPORTUÁRIA 
Airport Technical Services Department 
Rua B, Edifício 4/40, 1º Piso, Aeroporto de Lisboa 
1700-008 Lisboa - Portugal 
Tel.: +351 218 413 500 (ext. 23167) 
www.ana.pt 

 
  

From: DTA Geral  
Sent: 12 de abril de 2017 11:31 
To: Luís C. Leal <LCLeal@ana.pt> 
Subject: FW: Estudo de Impacte Ambiental do Projeto da Rede Nacional de Transporte "Linha Caniçada - Fafe 2, a 
150 kV (LCD.FAF 2) (T2017-167-00) 
  
  
  
  
  
Carla Massa 
Secretária 
  

 
  
DTA-Direção Técnica Aeroportuária 
Airport Technical Services Department 
Rua B - Edifício 4/40-1º Piso 



2

Ria: 23.211 
Telefone:(+351) 21 844 50 17 
Telemóvel : (+351) 96 134 06 31 
www.ana.pt 
  
  
  

From: Raquel Brito - PROCESL [mailto:rqbrito@procesl.pt]  
Sent: quarta-feira, 12 de abril de 2017 10:45 
To: DTA Geral <dtageral@ana.pt>; Contactar <contactar@ana.pt> 
Cc: Ana Margarida Magina - PROCESL <amagina@procesl.pt> 
Subject: Estudo de Impacte Ambiental do Projeto da Rede Nacional de Transporte "Linha Caniçada - Fafe 2, a 150 kV 
(LCD.FAF 2) (T2017-167-00) 
  
Exmo. Senhor Presidente do Conselho Diretivo, 
  
A PROCESL encontra-se a elaborar para a REN – Rede Eléctrica Nacional S.A., o Estudo de Impacte Ambiental (EIA) 
do Projeto da Rede Nacional de Transporte de Electricidade "Linha Caniçada - Fafe 2, a 150 kV ". O EIA é precedido 
de um Estudo de Grandes Condicionantes Ambientais (EGCA), fase em que se encontra o presente projeto, do qual 
resultará um conjunto de corredores alternativos para a passagem da linha elétrica e que serão objeto de estudo no 
EIA, em fase de Projeto de Execução. 
  
O estabelecimento da Linha Caniçada – Fafe 2, a 150 kV, entre o Posto de Corte da Caniçada e a Abertura da Linha 
Parque Eólico Terras Altas de Fafe – Riba d’Ave para a Subestação de Fafe, enquadra-se na estratégia de 
desenvolvimento e investimento preconizados no Plano de Desenvolvimento e Investimento da Rede de Transporte 
de Eletricidade (PDIRT) e tem como data prevista para entrada em serviço 2019. 
  
Este projeto faz parte da segunda etapa estabelecida para a alimentação da Subestação de Fafe e que contempla o 
prolongamento dos dois ramais (ambos em linha dupla) já construídos para desvio para Fafe das antigas linhas 
Terras Altas de Fafe - Riba d’Ave e Caniçada - Riba d’Ave 2, estendendo um deles até ao posto de corte da Caniçada 
e o outro até à subestação de Pedralva. 
  
No âmbito do EGCA foi definida uma área de estudo, em que serão avaliados em fase de EIA, os impactes sobre o 
ambiente biofísico e/ou socioeconómico resultantes da implementação do Projeto, sobretudo nas fases de 
construção e exploração. 
  
Assim, e para uma maior eficácia desta análise, solicita-se a V. Ex.ª a disponibilização de informação relativa a 
eventuais condicionantes existentes na área em estudo, preferencialmente em suporte digital vetorial e 
georreferenciado (dwg ou shapefile), nomeadamente a localização de instalações e equipamentos aeronáuticos 
(aeroportos da ANA) e respetivos limites e zonas de servidão aeronáutica e outras condicionantes ao 
desenvolvimento do projeto. 
  
Para facilitar a Vossa análise, anexamos Figura com o Enquadramento da Área de Estudo, bem como o limite da 
área de estudo em formato dwg, shapefile (sistema de coordenadas ETRS89) e .kmz. Este pedido foi enviado via 
correio registado através do Oficio de referencia n.º CE-2853-2017, de 7 de abril de 2017. 
  
No caso de haver lugar ao pagamento da informação requerida, solicita-se a comunicação prévia dos custos 
associados. Para tal, pedimos que entrem em contacto connosco através do telefone 210 067 200, fax 210 067 299 
ou do endereço eletrónico amagina@procesl.pt (Eng.ª Ana Margarida Magina).  
  
Face ao prazo de execução do estudo, agradecemos que a informação acima indicada nos seja facultada com a 
maior brevidade possível, de preferência até ao dia 21 de abril de 2017. 
  
Agradecendo uma vez mais a atenção dispensada, apresentamos os nossos melhores cumprimentos e colocamo-nos 
à V. inteira disposição para qualquer esclarecimento que se considere necessário. 
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----------------------------------------------- 

E-MAIL DISCLAIMER 
 
This message contains confidential information and is intended only for the individual named. If you are not the named addressee you should 
not disseminate, distribute or copy this e-mail. Please notify the sender immediately by e-mail if you have received this e-mail by mistake and 
delete this e-mail from your system. 
 
E-mails are not encrypted and cannot be guaranteed to be secure or error-free as information could be intercepted, corrupted, lost, destroyed, 
arrive late or incomplete, or contain viruses. The sender therefore does not accept liability for any errors or omissions in the contents of this 
message which arise as a result of e-mail transmission. If verification is required please request a hard-copy version.  
 
This e-mail and any files and attachments transmitted with it are confidential and may be legally privileged. They are intended solely for the 
use of the intended recipient. Any views and opinions expressed are those of the individual author/sender and are not necessarily shared or 
endorsed by ANA Aeroportos de Portugal S.A. or any associated or related company. In particular e-mail transmissions are not binding for the 
purposes of forming a contract and do not form a contractual obligation of any type. Such contracts can only be formed in writing by post or 
fax, duly signed by a senior company executive or members of the Board of Directors. 
 
The content of this e-mail or any file or attachment transmitted with it may have been changed or altered without the consent of the author. If 
you are not the intended recipient of this e-mail, you are hereby notified that any review, dissemination, disclosure, alteration, printing, 
circulation or transmission of, or any action taken or omitted in reliance on this e-mail or any file or attachment transmitted with it is 
prohibited and may be unlawful. 
 
If you have received this e-mail in error please notify ANA Aeroportos de Portugal S.A. or any of its associated companies. 
 
Visit our website at http://www.ana.pt 
 
ANA - Aeroportos de Portugal, SA  
Sede _ Rua D, Edificio 120, Aeroporto de Lisboa _ 1700-008 Lisboa  
NIF e Matricula na Conservatoria do Registo Comercial de Lisboa (1a): 500700834 _ Capital Social 200 000 000 Euros 
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Raquel Brito - PROCESL

De: ws@anacom.pt

Enviado: quinta-feira, 22 de junho de 2017 16:33

Para: Raquel Brito - PROCESL

Assunto: EIAl do Projeto da Rede Nacional de Transporte "Linha Caniçada - Fafe 2, a 150 

kV 

Anexos: 2017113133.jpg; FH a pepim.JPG; FH de pepim.JPG

Sinal. de seguimento: Dar seguimento

Estado do sinalizador: Concluído

[AH011885/2017] 

Exma Sra Raquel Brito, 

Em resposta ao pedido formulado por via eletrónica em 24/5/2017, na sequência do noso ofício 

anteriormente enviado sobre o assunto acima indicado, anexam-se 2 ficheiros jpeg que indicam o perfil do 

terreno sob o trajeto de cada uma das ligações hertzianas Braga - Pepim e Pepim - Cabreira e ainda os 

limites superior e inferior de segurança associados aos 1º elipsóides de Fresnel de cada uma dessas ligações. 

A Linha da RNT em projeto poderá cruzar o trajeto destas ligações (no plano horizontal) mas deverá fazê-lo 

acima do "lim sup segurança" ou abaixo do "lim inf segurança" (no plano vertical) indicado em cada um dos 

anexos. 

Com os melhores cumprimentos, 

Carlos Marques 

ANACOM 

Direção de Gestão do Espectro 

Pense no ambiente. Imprima o conteudo desta mensagem apenas se for absolutamente necessario. 

Este email e ficheiros em anexo sao confidenciais e destinados somente ao conhecimento e utilizacao da(s) pessoa(s) ou entidade(s) a quem foram 

enderecados. Se recebeu este email ou anexos por erro, ou a eles teve acesso nao sendo o destinatario, por favor elimine-os contactando o remetente. 

Please consider the environment before printing this mail note. 

This email and files transmitted with it are confidential and intended for the sole use of the individual or organization to whom they are addressed. If you have 
received this email in error, please notify the sender immediately and delete it without using, copying, storing, forwarding or disclosing its contents to any other 

party. 

Autoridade Nacional de Comunicacoes http://www.anacom.pt 
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Raquel Brito - PROCESL

Assunto: RE: Estudo de Impacte Ambiental do Projeto da Rede Nacional de Transporte 

"Linha Caniçada - Fafe 2, a 150 kV (LCD.FAF 2) (T2017-167-00)

 

De: João Mamede [mailto:joao.mamede@apambiente.pt]  
Enviada: quarta-feira, 10 de maio de 2017 10:20 
Para: Helena Jeronimo - QUADRANTE; Ana Margarida Magina - PROCESL; Raquel Brito - PROCESL; Paulo Ferreira - 
QUADRANTE; Diana Ferreira - QUADRANTE 
Cc: Maria José Moura 
Assunto: RE: Estudo de Impacte Ambiental do Projeto da Rede Nacional de Transporte "Linha Caniçada - Fafe 2, a 
150 kV (LCD.FAF 2) (T2017-167-00) 

 
Exmos. Senhores, 
  
Em resposta ao solicitado, em anexo remetem-se os dados geográficos que dispomos para a área de estudo definida 
no Estudo de Impacte Ambiental do Projeto da Rede Nacional de Transporte "Linha Caniçada - Fafe 2, a 150 kV 
(LCD.FAF 2) (T2017-167-00)”, no sistema de coordenadas ETRS89 PT-TM06 (EPSG: 3763), assim como o respetivo 
recibo de pagamento. 
  
Relativamente aos elementos solicitados importa referir o seguinte: 

·               Em anexo remetem-se os dados geográficos das captações subterrâneas e superficiais privadas existentes 
na área definida; 

·               Também se anexam os dados das captações de abastecimento público superficiais e subterrâneas que se 
localizam na área de estudo; 

·               Na área de estudo não existem perímetros de proteção definidos para as captações de abastecimento 
público; 

·               Os dados de monitorização das estações superficiais que se localizam na área de estudo, 04H/05 – 
andorinhas e 04H/01 – Garfe, encontram-se disponíveis no Sistema Nacional de Informação de Recursos 
Hídricos – SNIRH (http://snirh.pt/). Nesta área não existem estações de monitorização subterrâneas; 

·               As potenciais condicionantes ao desenvolvimento do projeto identificadas, são as que constam no POAAP 
da Caniçada, o qual se encontra disponível para visualizar, consultar e descarregar, no Sistema Nacional de 
Informação de Ambiente – SNIAmb (http://sniamb.apambiente.pt/Home/Default.htm) em Recursos 
Hídricos > Planos de ord. de alb. de águas públicas (POAAP). 

  
Poderão aceder à cartografia das MA superficiais e subterrâneas, onde se localiza a área de estudo, através de 

serviços wms, wfs, ou descarregar em shapefile no  SNIAmb. 

De acordo com o cumprimento da Lei de Proteção de Dados Pessoais, não é disponibilizada informação sobre a 

titularidade das utilizações dos recursos hídricos. 

  
Sugere-se ainda a consulta Plano de Gestão da Região Hidrográfica do Cávado, Ave e Leça, disponível em 
(http://www.apambiente.pt/index.php?ref=16&subref=7&sub2ref=9&sub3ref=848). 
  

Estamos ao dispor para qualquer dúvida ou esclarecimento. 

  
Com os melhores cumprimentos, 
  
João Mamede 
Técnico Superior 
Departamento de Planeamento e Informação 
Administração Regional Hidrográfica do Norte 
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Rua Formosa n.º 254 
4049-030 Porto | Portugal 
Telefone: (+351) 22 340 00 00 | Fax: (+351) 22 340 00 10 
joao.mamede@apambiente.pt 
  

Proteja o ambiente. Pense se é mesmo necessário imprimir este email! 
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Raquel Brito - PROCESL

Para: Ana Margarida Magina - PROCESL

Assunto: RE:  Estudo de Impacte Ambiental do Projeto da Rede Nacional de Transporte 

"Linha Caniçada - Fafe 2, a 150 kV (LCD.FAF 2) (T2017-167-00)

 

De: Directora Dep Saude Publica [mailto:directora.dsp@arsnorte.min-saude.pt]  
Enviada: quinta-feira, 18 de maio de 2017 11:53 
Para: Ana Margarida Magina - PROCESL 
Assunto: Estudo de Impacte Ambiental do Projeto da Rede Nacional de Transporte "Linha Caniçada - Fafe 2, a 150 
kV (LCD.FAF 2) (T2017-167-00) 

 
 
 
Exma. Senhora Eng.ª Ana Margarida Magina 
 
Na sequência da Vossa solicitação,  relativa ao “Estudo de Impacte Ambiental do Projeto da Rede 
Nacional de Transporte "Linha Caniçada - Fafe 2, a 150 kV (LCD.FAF 2) (T2017-167-00)”, enviamos, em 
anexo, um documento com a identificação dos edifícios da Administração Regional de Saúde do Norte, 
I.P. na área geográfica em apreço. 
 
Com os melhores cumprimentos 

Maria Neto  
Delegada de Saúde Regional do Norte  
Diretora do Departamento de Saúde Pública da  
Administração Regional de Saúde do Norte, I.P. 

 

DEPARTAMENTO DE SAÚDE PÚBLICA DA 
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SAÚDE DO NORTE I.P. 
Rua Anselmo Braamcamp, 144 
4000-078 Porto, PORTUGAL 
TEL +351 22 0411701 FAX +351 22 0411738 
e-mail - directora.dsp@arsnorte.min-saude.pt  
www.arsnorte.min-saude.pt 
PENSE ANTES DE IMPRIMIR 

 

De: Raquel Brito - PROCESL [mailto:rqbrito@procesl.pt]  
Enviada: quarta-feira, 12 de abril de 2017 11:15 
Para: ARS Norte, IP 
Cc: Ana Margarida Magina - PROCESL 
Assunto: Estudo de Impacte Ambiental do Projeto da Rede Nacional de Transporte "Linha Caniçada - Fafe 2, a 150 
kV (LCD.FAF 2) (T2017-167-00) 
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Exmo. Senhor Presidente do Conselho Diretivo, 

  

A PROCESL encontra-se a elaborar para a REN – Rede Eléctrica Nacional S.A., o Estudo de Impacte 

Ambiental (EIA) do Projeto da Rede Nacional de Transporte de Electricidade "Linha Caniçada - Fafe 2, a 

150 kV ". O EIA é precedido de um Estudo de Grandes Condicionantes Ambientais (EGCA), fase em que 

se encontra o presente projeto, do qual resultará um conjunto de corredores alternativos para a passagem da 

linha elétrica e que serão objeto de estudo no EIA, em fase de Projeto de Execução. 

  

O estabelecimento da Linha Caniçada – Fafe 2, a 150 kV, entre o Posto de Corte da Caniçada e a Abertura 

da Linha Parque Eólico Terras Altas de Fafe – Riba d’Ave para a Subestação de Fafe, enquadra-se na 

estratégia de desenvolvimento e investimento preconizados no Plano de Desenvolvimento e Investimento 

da Rede de Transporte de Eletricidade (PDIRT) e tem como data prevista para entrada em serviço 2019. 

  

Este projeto faz parte da segunda etapa estabelecida para a alimentação da Subestação de Fafe e que 

contempla o prolongamento dos dois ramais (ambos em linha dupla) já construídos para desvio para Fafe 

das antigas linhas Terras Altas de Fafe - Riba d’Ave e Caniçada - Riba d’Ave 2, estendendo um deles até 

ao posto de corte da Caniçada e o outro até à subestação de Pedralva. 

  

No âmbito do EGCA foi definida uma área de estudo, em que serão avaliados em fase de EIA, os impactes 

sobre o ambiente biofísico e/ou socioeconómico resultantes da implementação do Projeto, sobretudo nas 

fases de construção e exploração. 

  

Assim, e para uma maior eficácia desta análise, solicita-se a V. Ex.ª a disponibilização de informação 

relativa a eventuais condicionantes existentes na área em estudo, preferencialmente em suporte digital 

editável, nomeadamente: 

  

         Localização de unidades e equipamentos de saúde; 

         Outras condicionantes ao desenvolvimento do projeto existentes e condicionantes associadas à instalação de 
linhas de alta tensão e subestações. 

  

Para facilitar a Vossa análise, anexamos Figura com o Enquadramento da Área de Estudo, bem como o 

limite da área de estudo em formato dwg, shapefile (sistema de coordenadas ETRS89) e .kmz. Este 

pedido foi enviado via correio registado através do Oficio de referencia n.º CE-2858-2017, de 7 de abril de 

2017. 
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No caso de haver lugar ao pagamento da informação requerida, solicita-se a comunicação prévia dos custos 

associados. Para tal, pedimos que entrem em contacto connosco através do telefone 210 067 200, fax 

210 067 299 ou do endereço eletrónico amagina@procesl.pt (Eng.ª Ana Margarida Magina).  

  

Face ao prazo de execução do estudo, agradecemos que a informação acima indicada nos seja facultada 

com a maior brevidade possível, de preferência até ao dia 21 de abril de 2017. 

  

Agradecendo uma vez mais a atenção dispensada, apresentamos os nossos melhores cumprimentos e 

colocamo-nos à V. inteira disposição para qualquer esclarecimento que se considere necessário. 

  

 

  

--  

Cumprimentos, 

 

 

 

 

--  

Cumprimentos, 

 

 

 

 

--  

Cumprimentos, 
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Clarisse Carneiro - PROCESL

Assunto: FW: EIA Projeto da Rede Nacional de Transporte "Linha Caniçada - Fafe 2, a 150 

kV (LCD.FAF 2)

-----Mensagem original----- 
De: Ana Margarida Magina - PROCESL  
Enviada: terça-feira, 20 de junho de 2017 14:59 
Para: NOVO Município - Serviço SIG 
Cc: Municipio de Fafe - Helder Vale; Raquel Brito - PROCESL 
Assunto: RE: EIA Projeto da Rede Nacional de Transporte "Linha Caniçada - Fafe 2, a 150 kV (LCD.FAF 2) 
 
Cara Valéria Moura, 
Acusamos boa receção dos elementos. 
Gratos pela atenção dispensada. 
Margarida Magina 
 
Melhores Cumprimentos/ Best Regards, 
 

SAVE PAPER  - THINK BEFORE YOU PRINT – só imprima este e-mail se realmente tiver necessidade! 
 
 
-----Mensagem original----- 
De: NOVO Município - Serviço SIG [mailto:sig@cm-fafe.pt]  
Enviada: terça-feira, 20 de junho de 2017 14:57 
Para: Ana Margarida Magina - PROCESL 
Cc: Municipio de Fafe - Helder Vale 
Assunto: EIA Projeto da Rede Nacional de Transporte "Linha Caniçada - Fafe 2, a 150 kV (LCD.FAF 2) 
Importância: Alta 
 
Exma. Sr.ª Eng.ª Ana Margarida Magina, 
 
Na sequência do pedido da informação geográfica de apoio ao Estudo de Impacte Ambiental do Projeto da Rede 
Nacional de Transporte "Linha Caniçada - Fafe 2, a 150 kV (LCD.FAF 2), vimos pelo presente enviar em anexo a 
informação solicitada. 
 
Sem outro assunto de momento, 
 
Grata pela atenção, 
 
Valéria Moura 
 
 
 



De: Presidência Município de Guimarães <Presidencia@cm-guimaraes.pt> 
Enviado: quarta-feira, 12 de Abril de 2017 11:51 
Para: BackOffice 
Assunto: FW: Estudo de Impacte Ambiental do Projeto da Rede Nacional de 

Transporte "Linha Caniçada - Fafe 2, a 150 kV (LCD.FAF 2) (T2017-167-
00) 

Anexos: Aestudo_ETRS.DWG; Aestudo_ETRS_Shapefile.zip; 
EnquadramentoAdministrativo.jpg; Proj_LE.kmz 

 
DUPD 
 

Teresa Sarmento 

Gabinete de Apoio à Presidência 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

          

e.  geral@cm-guimaraes.pt    | t. (+351) 253 421 200  |  ext. 3109*1165 
m. Largo Cónego José Maria Gomes |  4804-534 Guimarães 

w.  www.guimaraes.pt  |  fb. municipio.guimaraes.comunicacao 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

  

 

 

 

De: Raquel Brito - PROCESL [mailto:rqbrito@procesl.pt]  
Enviada: quarta-feira, 12 de Abril de 2017 11:17 
Para: Presidência Município de Guimarães <Presidencia@cm-guimaraes.pt>; Presidência 
Município de Guimarães <Presidencia@cm-guimaraes.pt> 
Cc: Ana Margarida Magina - PROCESL <amagina@procesl.pt> 
Assunto: Estudo de Impacte Ambiental do Projeto da Rede Nacional de Transporte "Linha 
Caniçada - Fafe 2, a 150 kV (LCD.FAF 2) (T2017-167-00) 
 
Exmo. Senhor Presidente, 
 
A PROCESL encontra-se a elaborar para a REN – Rede Eléctrica Nacional S.A., o Estudo de Impacte 
Ambiental (EIA) do Projeto da Rede Nacional de Transporte de Electricidade "Linha Caniçada - Fafe 
2, a 150 kV ". O EIA é precedido de um Estudo de Grandes Condicionantes Ambientais (EGCA), fase 
em que se encontra o presente projeto, do qual resultará um conjunto de corredores alternativos 
para a passagem da linha elétrica e que serão objeto de estudo no EIA, em fase de Projeto de 
Execução. 
 
O estabelecimento da Linha Caniçada – Fafe 2, a 150 kV, entre o Posto de Corte da Caniçada e a 
Abertura da Linha Parque Eólico Terras Altas de Fafe – Riba d’Ave para a Subestação de Fafe, 
enquadra-se na estratégia de desenvolvimento e investimento preconizados no Plano de 

2017,ATE,E,C,4386

mailto:geral@cm-guimaraes.pt
http://www.cm-guimaraes.pt/
https://www.facebook.com/Municipio.Guimaraes.Comunicacao
mailto:rqbrito@procesl.pt
mailto:Presidencia@cm-guimaraes.pt
mailto:Presidencia@cm-guimaraes.pt
mailto:amagina@procesl.pt
http://www.cm-guimaraes.pt/
http://www.cm-guimaraes.pt/


Desenvolvimento e Investimento da Rede de Transporte de Eletricidade (PDIRT) e tem como data 
prevista para entrada em serviço 2019. 
 
Este projeto faz parte da segunda etapa estabelecida para a alimentação da Subestação de Fafe e 
que contempla o prolongamento dos dois ramais (ambos em linha dupla) já construídos para 
desvio para Fafe das antigas linhas Terras Altas de Fafe - Riba d’Ave e Caniçada - Riba d’Ave 2, 
estendendo um deles até ao posto de corte da Caniçada e o outro até à subestação de Pedralva. 
 
No âmbito do EGCA foi definida uma área de estudo, em que serão avaliados em fase de EIA, os 
impactes sobre o ambiente biofísico e/ou socioeconómico resultantes da implementação do 
Projeto, sobretudo nas fases de construção e exploração. 
 
Assim, e para uma maior eficácia desta análise, solicita-se a V. Ex.ª a disponibilização de 
informação relativa a eventuais condicionantes existentes na área em estudo, preferencialmente 
em suporte digital editável, nomeadamente: 
 

         Plantas de Ordenamento, Plantas de Condicionantes e servidões e Mapas de Ruído do 
PDM em vigor, em formato vetorial; 

         Infraestruturas de abastecimento de água e de saneamento/tratamento de águas 
residuais; 

         Localização das captações de água subterrânea e eventuais perímetros de proteção; 

         Identificação de PP e PU aprovados e em elaboração; 

         Planta de loteamento, aprovados e em aprovação; 

         Compromissos urbanísticos; 

         Pontos de interesse turístico; 

         Localização de instalações e equipamentos de educação, saúde e desporto; 

         Localização de instalações e equipamentos aeronáuticos (heliportos, aeródromos, 
incluindo privados) e respetiva área de servidão; 

         Pontos de água para combate a incêndios florestais por meios aéreos e respetivas áreas 
de servidão (em particular condicionamentos associados à construção da tipologia de 
infraestruturas de desenvolvimento aéreo em estudo); 

         Localização de estabelecimentos e infraestruturas com produtos explosivos e substâncias 
perigosas (particularmente combustíveis líquidos ou gasosos) e respetivas zonas de 
segurança estabelecidas; 

         Inventário e localização do Património Arqueológico e Arquitetónico; 

         Áreas de exploração florestal (gestão municipal ou gestão privada); 

         Outras infraestruturas, equipamentos e elementos (existentes e previstos) que possam 
condicionar o desenvolvimento do projeto. 

         Localização de pedreiras. 
 
Para facilitar a Vossa análise, anexamos Figura com o Enquadramento da Área de Estudo, bem 
como o limite da área de estudo em formato dwg, shapefile (sistema de coordenadas ETRS89) e 
.kmz. Este pedido foi enviado via correio registado através do Oficio de referencia n.º CE-2860-
2017, de 7 de abril de 2017. 
 
No caso de haver lugar ao pagamento da informação requerida, solicita-se a comunicação prévia 
dos custos associados. Para tal, pedimos que entrem em contacto connosco através do telefone 

2017,ATE,E,C,4386



210 067 200, fax 210 067 299 ou do endereço eletrónico amagina@procesl.pt (Eng.ª Ana 
Margarida Magina).  
 
Face ao prazo de execução do estudo, agradecemos que a informação acima indicada nos seja 
facultada com a maior brevidade possível, de preferência até ao dia 21 de abril de 2017. 
 
Agradecendo uma vez mais a atenção dispensada, apresentamos os nossos melhores 
cumprimentos e colocamo-nos à V. inteira disposição para qualquer esclarecimento que se 
considere necessário. 
 

 
 

2017,ATE,E,C,4386

mailto:amagina@procesl.pt


1

Raquel Brito - PROCESL

De: mariana.oliveira@cm-guimaraes.pt

Enviado: quinta-feira, 27 de Abril de 2017 16:43

Para: Raquel Brito - PROCESL

Assunto: Estudo de Impacte Ambiental do Projeto da Rede Nacional de Transporte "Linha 

Caniçada - Fafe 2, a 150 kV (LCD.FAF 2) (T2017-167-00)

Anexos: ATE_DOC_2017_ATE_E_C_4386.pdf

Sinal. de seguimento: Dar seguimento

Estado do sinalizador: Sinalizado

Boa tarde 

 

De acordo com o solicitado via e-mail, no passado dia 12 de abril, envio a informação de que dispomos. 

Link para download:  

https://we.tl/aQOGCgRUhD  

 

 

Cumprimentos, 

Mariana Oliveira 
Sistemas de Informação Geográfica  
Departamento de Urbanismo e de Promoção do 
Desenvolvimento 

e.: Mariana.Oliveira@cm-guimaraes.pt 
ext.: 3370*1165 
 
 
Lg. Cónego José Maria Gomes 
4804-534 Guimarães 
tel.: + 351 253 421 200 
fax.: + 351 253 515 134 
 
www.guimaraes.pt 
fb.: municipio.guimaraes.comunicacao. 
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Raquel Brito - PROCESL

Para: Ana Margarida Magina - PROCESL

Assunto: RE: EIA Projeto da Rede Nacional de Transporte "Linha Caniçada - Fafe 2, a 150 

kV (LCD.FAF 2)

De: NOVO Município - Serviço SIG [mailto:sig@cm-fafe.pt]  
Enviada: terça-feira, 20 de junho de 2017 14:57 
Para: Ana Margarida Magina - PROCESL 
Cc: Municipio de Fafe - Helder Vale 
Assunto: EIA Projeto da Rede Nacional de Transporte "Linha Caniçada - Fafe 2, a 150 kV (LCD.FAF 2) 
Importância: Alta 
 
Exma. Sr.ª Eng.ª Ana Margarida Magina, 
 
Na sequência do pedido da informação geográfica de apoio ao Estudo de Impacte Ambiental do Projeto da Rede 
Nacional de Transporte "Linha Caniçada - Fafe 2, a 150 kV (LCD.FAF 2), vimos pelo presente enviar em anexo a 
informação solicitada. 
 
Sem outro assunto de momento, 
 
Grata pela atenção, 
 
Valéria Moura 
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Clarisse Carneiro - PROCESL

Assunto: FW: Estudo de Impacte Ambiental

 

De: Goncalo Magalhaes [mailto:gmagalhaes@cvrvv.pt]  
Enviada: quarta-feira, 10 de maio de 2017 12:10 
Para: Raquel Brito - PROCESL 
Cc: José Luis Reis 
Assunto: FW: Estudo de Impacte Ambiental 

 

 
Na sequência da nossa conversa telefónica, 12h00 de hoje, reenvio o email datado do dia 13 de Abril. 
 
Com os melhores cumprimentos, 
 
Gonçalo Magalhães 
Academia do Vinho Verde 
gmagalhaes@vinhoverde.pt  

Comissão de Viticultura da Região dos Vinhos Verdes 

Rua da Restauração, 318  |  4050-501 Porto  |  Portugal 

Tel. + 351 226 077 308  |  FAX + 351 226 077 320  |  www.vinhoverde.pt 

 

 

 

De: José Luis Reis  
Enviada: quinta-feira, 13 de Abril de 2017 17:33 
Para: rqbrito@procesl.pt 
Cc: amagina@procesl.pt 
Assunto: RE: Estudo de Impacte Ambiental do Projeto da Rede Nacional de Transporte "Linha Caniçada - Fafe 2, a 150 kV (LCD

 
Boa tarde, na sequência do solicitado dia 12.04.2017, comunicamos que só poderemos fornecer parte da informação solicitada, 
competência da CVRVV. Para fornecer essa informação que diz respeito à área de vinha, o orçamento é de 450 euros + IVA. Ca
dados de facturação.  
 
Os nossos melhores cumprimentos, 
  
José Luís Reis 
  

Academia do Vinho Verde 
academia@vinhoverde.pt 
Comissão de Viticultura da Região dos Vinhos Verdes 
Rua da Restauração, 318  |  4050-501 Porto  |  Portugal 
Tel. + 351 226 077 302|  FAX + 351 226 077 320  |  www.vinhoverde.pt 
Erro! Nome de ficheiro não especificado. 
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Raquel Brito - PROCESL

De: Nuno Miguel Sousa Neves (DGEG) <nuno.neves@dgeg.pt>

Enviado: quarta-feira, 19 de julho de 2017 14:03

Para: Raquel Brito - PROCESL; Ana Margarida Magina - PROCESL

Cc: Maria da Graça Lopes (DGEG)

Assunto: RE: Estudo de Impacte Ambiental do Projeto da Rede Nacional de Transporte 

"Linha Caniçada - Fafe 2, a 150 kV (LCD.FAF 2) (T2017-167-00)

Sinal. de seguimento: Dar seguimento

Estado do sinalizador: Concluído

Exmos. (as) Senhores (as) 

 
Na sequência da v/solicitação efetuada através de “email” infra vimos por este meio comunicar que a informação 
solicitada se encontra disponível através de Serviços Web, podendo ser visualizada e/ou descarregada usando o 
mesmo software utilizado para visualização/manipulação de Shapefiles (*.shp). 
 
Os links para aceder à informação estão disponíveis no site da DGEG (www.dgeg.pt). 
 
Nas situações referentes a explorações de massas minerais (pedreiras) sugere-se que seja igualmente efectuada 
uma consulta específica às Câmaras Municipais abrangidas pela área de intervenção. 
 
Caso considerem necessário estamos ao dispor para qualquer esclarecimento 
 
Com os melhores cumprimentos 
 
Nuno Sousa Neves 
Técnico superior (Arq.) 
Direção de Serviços de Apoio e Gestão de Recursos / Núcleo de Ordenamento do Território 

 

  
nuno.neves@dgeg.pt 
Direcção-Geral de Energia e Geologia 
Av. 5 de Outubro, 208 (Edifício Sta. Maria) 
1069-203 Lisboa  
Tel: 21 792 27 00/800 | Fax: 21 793 95 40 
 
 

De: Raquel Brito - PROCESL [mailto:rqbrito@procesl.pt]  
Enviada: quarta-feira, 12 de abril de 2017 11:37 
Para: Energia (DGEG) 
Cc: Ana Margarida Magina - PROCESL 
Assunto: Estudo de Impacte Ambiental do Projeto da Rede Nacional de Transporte "Linha Caniçada - Fafe 2, a 150 
kV (LCD.FAF 2) (T2017-167-00) 
 
Exmo. Senhor Diretor Geral, 
 
A PROCESL encontra-se a elaborar para a REN – Rede Eléctrica Nacional S.A., o Estudo de Impacte Ambiental (EIA) 
do Projeto da Rede Nacional de Transporte de Electricidade "Linha Caniçada - Fafe 2, a 150 kV ". O EIA é precedido 
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de um Estudo de Grandes Condicionantes Ambientais (EGCA), fase em que se encontra o presente projeto, do qual 
resultará um conjunto de corredores alternativos para a passagem da linha elétrica e que serão objeto de estudo no 
EIA, em fase de Projeto de Execução. 
 
O estabelecimento da Linha Caniçada – Fafe 2, a 150 kV, entre o Posto de Corte da Caniçada e a Abertura da Linha 
Parque Eólico Terras Altas de Fafe – Riba d’Ave para a Subestação de Fafe, enquadra-se na estratégia de 
desenvolvimento e investimento preconizados no Plano de Desenvolvimento e Investimento da Rede de Transporte 
de Eletricidade (PDIRT) e tem como data prevista para entrada em serviço 2019. 
 
Este projeto faz parte da segunda etapa estabelecida para a alimentação da Subestação de Fafe e que contempla o 
prolongamento dos dois ramais (ambos em linha dupla) já construídos para desvio para Fafe das antigas linhas 
Terras Altas de Fafe - Riba d’Ave e Caniçada - Riba d’Ave 2, estendendo um deles até ao posto de corte da Caniçada 
e o outro até à subestação de Pedralva. 
 
No âmbito do EGCA foi definida uma área de estudo, em que serão avaliados em fase de EIA, os impactes sobre o 
ambiente biofísico e/ou socioeconómico resultantes da implementação do Projeto, sobretudo nas fases de 
construção e exploração. 
 
Assim, e para uma maior eficácia desta análise, solicita-se a V. Ex.ª a disponibilização de informação relativa a 
eventuais condicionantes existentes na área em estudo, preferencialmente em suporte digital editável, 
nomeadamente: 
 

 Concessões/explorações mineiras e de águas e respetivas características; 

 Pedreiras Licenciadas; 

 Pedidos de concessões mineiras; 

 Pedidos de prospeção e pesquisa; 

 Contratos de prospeção e pesquisa; 

 Águas minerais naturais e águas de nascente; 

 Outras condicionantes ao desenvolvimento do projeto existentes. 
 
Para facilitar a Vossa análise, anexamos Figura com o Enquadramento da Área de Estudo, bem como o limite da 
área de estudo em formato dwg, shapefile (sistema de coordenadas ETRS89) e .kmz. Este pedido foi enviado via 
correio registado através do Oficio de referencia n.º CE-2867-2017, de 7 de abril de 2017. 
 
No caso de haver lugar ao pagamento da informação requerida, solicita-se a comunicação prévia dos custos 
associados. Para tal, pedimos que entrem em contacto connosco através do telefone 210 067 200, fax 210 067 299 
ou do endereço eletrónico amagina@procesl.pt (Eng.ª Ana Margarida Magina).  
 
Face ao prazo de execução do estudo, agradecemos que a informação acima indicada nos seja facultada com a 
maior brevidade possível, de preferência até ao dia 21 de abril de 2017. 
 
Agradecendo uma vez mais a atenção dispensada, apresentamos os nossos melhores cumprimentos e colocamo-nos 
à V. inteira disposição para qualquer esclarecimento que se considere necessário. 
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Clarisse Carneiro - PROCESL

Assunto: Estudo de Impacte Ambiental do Projeto da Rede Nacional de Transporte "Linha 

Caniçada - Fafe 2, a 150 kV (LCD.FAF 2) (T2017-167-01)

Anexos: MN_LE_Canicada_Fafe2.pdf; VG_LE_Canicada_Fafe2.pdf

De: Ana Maria Medeiro [mailto:amedeiro@dgterritorio.pt]  
Enviada: terça-feira, 6 de junho de 2017 08:07 
Para: Ana Margarida Magina - PROCESL 
Cc: Raquel Brito - PROCESL; Maria Manuela Rodrigues Lisboa 
Assunto: RE: Estudo de Impacte Ambiental do Projeto da Rede Nacional de Transporte "Linha Caniçada - Fafe 2, a 
150 kV (LCD.FAF 2) (T2017-167-01) 
 
Bom dia, 
 
Tal como solicitado, junto em anexo uma lista com os vértices geodésicos e outra com as marcas de nivelamento, 

existentes dentro da área de estudo abrangida por este projeto. 

 

Com os melhores cumprimentos,  

Ana Medeiro 
Engenheira Geógrafa 
________________________________________ 
Direção-Geral do Território  
Direção de Serviços de Geodesia, Cartografia e Informação Geográfica 
Divisão de Geodesia 
Rua Artilharia 1, 107, 1099-052 LISBOA 
Tel:     +351 213819606  
Fax:    +351 213819694 
Email:  amedeiro@dgterritorio.pt 
 

 
 

De: Ana Margarida Magina - PROCESL [mailto:amagina@procesl.pt]  
Enviada: segunda-feira, 5 de junho de 2017 18:45 
Para: Ana Maria Medeiro 
Cc: Raquel Brito - PROCESL 
Assunto: RE: Estudo de Impacte Ambiental do Projeto da Rede Nacional de Transporte "Linha Caniçada - Fafe 2, a 
150 kV (LCD.FAF 2) (T2017-167-01) 
 
Cara Ana Medeiro, boa tarde,  
 
Recebemos no passado dia 25 de Maio o presente ofício, no entanto, não recebemos o anexo referido na pag 3/3. 
Será possível remeter-nos via Correio eletrónico por favor? 
 
Muito Obrigada, 
 
Margarida Magina  
 
Melhores Cumprimentos/ Best Regards, 
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SAVE PAPER - THINK BEFORE YOU PRINT – só imprima este e-mail se realmente tiver necessidade! 

 

De: Ana Maria Medeiro [mailto:amedeiro@dgterritorio.pt]  
Enviada: quinta-feira, 27 de abril de 2017 12:05 
Para: Ana Margarida Magina - PROCESL 
Assunto: RE: Estudo de Impacte Ambiental do Projeto da Rede Nacional de Transporte "Linha Caniçada - Fafe 2, a 
150 kV (LCD.FAF 2) (T2017-167-01) 
 
Sim, desta vez recebi os anexos. 
Muito obrigada. 
Ana Medeiro 
 

De: Ana Margarida Magina - PROCESL [mailto:amagina@procesl.pt]  
Enviada: quinta-feira, 27 de abril de 2017 11:59 
Para: Ana Maria Medeiro 
Cc: Raquel Brito - PROCESL 
Assunto: RE: Estudo de Impacte Ambiental do Projeto da Rede Nacional de Transporte "Linha Caniçada - Fafe 2, a 
150 kV (LCD.FAF 2) (T2017-167-01) 
 
 
Penso que agora sim. confirma? 
Obrigada 
 
Melhores Cumprimentos/ Best Regards, 
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SAVE PAPER - THINK BEFORE YOU PRINT – só imprima este e-mail se realmente tiver necessidade! 

 

De: Ana Margarida Magina - PROCESL  
Enviada: quinta-feira, 27 de Abril de 2017 11:53 
Para: 'amedeiro@dgterritorio.pt' 
Cc: Raquel Brito - PROCESL 
Assunto: RE: Estudo de Impacte Ambiental do Projeto da Rede Nacional de Transporte "Linha Caniçada - Fafe 2, a 
150 kV (LCD.FAF 2) (T2017-167-01) 
 
Cara Eng.ª Ana Medeiros,  
Na sequência da nossa conversa telefónica seguem ficheiros em anexo. 
Muito Obrigada 
Margarida Magina 
 
Melhores Cumprimentos/ Best Regards, 

 
SAVE PAPER - THINK BEFORE YOU PRINT – só imprima este e-mail se realmente tiver necessidade! 
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De: Raquel Brito - PROCESL  
Enviada: quarta-feira, 12 de Abril de 2017 11:38 
Para: dgterritorio@dgterritorio.pt 
Cc: Ana Margarida Magina - PROCESL 
Assunto: Estudo de Impacte Ambiental do Projeto da Rede Nacional de Transporte "Linha Caniçada - Fafe 2, a 150 
kV (LCD.FAF 2) (T2017-167-00) 
 
Exmo. Senhor Diretor Geral, 
 
A PROCESL encontra-se a elaborar para a REN – Rede Eléctrica Nacional S.A., o Estudo de Impacte Ambiental (EIA) 
do Projeto da Rede Nacional de Transporte de Electricidade "Linha Caniçada - Fafe 2, a 150 kV ". O EIA é precedido 
de um Estudo de Grandes Condicionantes Ambientais (EGCA), fase em que se encontra o presente projeto, do qual 
resultará um conjunto de corredores alternativos para a passagem da linha elétrica e que serão objeto de estudo no 
EIA, em fase de Projeto de Execução. 
 
O estabelecimento da Linha Caniçada – Fafe 2, a 150 kV, entre o Posto de Corte da Caniçada e a Abertura da Linha 
Parque Eólico Terras Altas de Fafe – Riba d’Ave para a Subestação de Fafe, enquadra-se na estratégia de 
desenvolvimento e investimento preconizados no Plano de Desenvolvimento e Investimento da Rede de Transporte 
de Eletricidade (PDIRT) e tem como data prevista para entrada em serviço 2019. 
 
Este projeto faz parte da segunda etapa estabelecida para a alimentação da Subestação de Fafe e que contempla o 
prolongamento dos dois ramais (ambos em linha dupla) já construídos para desvio para Fafe das antigas linhas 
Terras Altas de Fafe - Riba d’Ave e Caniçada - Riba d’Ave 2, estendendo um deles até ao posto de corte da Caniçada 
e o outro até à subestação de Pedralva. 
 
No âmbito do EGCA foi definida uma área de estudo, em que serão avaliados em fase de EIA, os impactes sobre o 
ambiente biofísico e/ou socioeconómico resultantes da implementação do Projeto, sobretudo nas fases de 
construção e exploração. 
 
Assim, e para uma maior eficácia desta análise, solicita-se a V. Ex.ª a disponibilização de informação sobre a 
presença de marcos geodésicos e outros condicionamentos ao desenvolvimento do projeto. 
 
Para facilitar a Vossa análise, anexamos Figura com o Enquadramento da Área de Estudo, bem como o limite da 
área de estudo em formato dwg, shapefile (sistema de coordenadas ETRS89) e .kmz. Este pedido foi enviado via 
correio registado através do Oficio de referencia n.º CE-2870-2017, de 7 de abril de 2017. 
 
No caso de haver lugar ao pagamento da informação requerida, solicita-se a comunicação prévia dos custos 
associados. Para tal, pedimos que entrem em contacto connosco através do telefone 210 067 200, fax 210 067 299 
ou do endereço eletrónico amagina@procesl.pt (Eng.ª Ana Margarida Magina). 
 
Face ao prazo de execução do estudo, agradecemos que a informação acima indicada nos seja facultada com a 
maior brevidade possível, de preferência até ao dia 21 de abril de 2017. 
 
Agradecendo uma vez mais a atenção dispensada, apresentamos os nossos melhores cumprimentos e colocamo-nos 
à V. inteira disposição para qualquer esclarecimento que se considere necessário. 
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REDE DE NIVELAMENTO GEOMÉTRICO 

 
 

 

 

MARCA : 007A 

LINHA  : 05 - 00   MONÇÃO               BRAGANÇA  
SECÇÃO : 08 - 00   Pinheiro             Igreja Nova  
 
DISTRITO  : BRAGA 
CONCELHO  : POVOA DE LANHOSO 
FREGUESIA : RENDUFINHO  
 
FOLHA 1/50000 : 5-D            TOTAL TESTEMUNHAS : 0  
 
ALTITUDE HELMERT 1938 : 328.554 m  
 
COORDENADAS APROXIMADAS :  
M = -10.2 km  
P = 216.3 km  
 
DESCRIÇÃO :  
EN nº 103 , ao Km 60.0164 , LADO ESQ.  
Cimentada na boca de um aqueduto, a 0.96m da aresta NE e a 0.13m da aresta NW. 
Fica junto a um muro, ao pé dum tanque de sulfato e desviada cerca de 15m do 
alcatrão.  
 
 
 

 

MARCA : 008A 

LINHA  : 05 - 00   MONÇÃO               BRAGANÇA  
SECÇÃO : 08 - 00   Pinheiro             Igreja Nova  
 
DISTRITO  : BRAGA 
CONCELHO  : POVOA DE LANHOSO 
FREGUESIA : FRADES  
 
FOLHA 1/50000 : 5-D            TOTAL TESTEMUNHAS : 0  
 
ALTITUDE HELMERT 1938 : 368.964 m  
 
COORDENADAS APROXIMADAS :  
M = -9.8 km  
P = 216 km  
 
DESCRIÇÃO :  
EN nº 103 , ao Km 60.8840 , LADO ESQ.  
Cimentada numa pedra enterrada no solo, junto de um aqueduto arruinado e a 
5.50mdo alcatrão.  
 
 
 

 

MARCA : 009A 

LINHA  : 05 - 00   MONÇÃO               BRAGANÇA  
SECÇÃO : 08 - 00   Pinheiro             Igreja Nova  
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DISTRITO  : BRAGA 
CONCELHO  : POVOA DE LANHOSO 
FREGUESIA : FRADES  
 
FOLHA 1/50000 : 5-D            TOTAL TESTEMUNHAS : 0  
 
ALTITUDE HELMERT 1938 : 398.33 m  
 
COORDENADAS APROXIMADAS :  
M = -9.4 km  
P = 215.8 km  
 
DESCRIÇÃO :  
EN nº 103 , ao Km 61.6369 , LADO ESQ.  
Em Frades, cimentada no bordo superior dum chafariz e do lado da estrada. 
Nota: a marca não é do IGC.  
 
 
 

 

MARCA : 010B 

LINHA  : 05 - 00   MONÇÃO               BRAGANÇA  
SECÇÃO : 08 - 00   Pinheiro             Igreja Nova  
 
DISTRITO  : BRAGA 
CONCELHO  : POVOA DE LANHOSO 
FREGUESIA : FRADES  
 
FOLHA 1/50000 : 5-D            TOTAL TESTEMUNHAS : 0  
 
ALTITUDE HELMERT 1938 : 405.346 m  
 
COORDENADAS APROXIMADAS :  
M = -9.1 km  
P = 215.9 km  
 
DESCRIÇÃO :  
EN nº 103 , ao Km 61.9540 , LADO ESQ.  
Cimentada num aqueduto ao meio da cantaria, junto à berma.  
 
 
 

 

MARCA : 011 

LINHA  : 05 - 00   MONÇÃO               BRAGANÇA  
SECÇÃO : 08 - 00   Pinheiro             Igreja Nova  
 
DISTRITO  : BRAGA 
CONCELHO  : POVOA DE LANHOSO 
FREGUESIA : FRADES  
 
FOLHA 1/50000 : 5-D            TOTAL TESTEMUNHAS : 0  
 
ALTITUDE HELMERT 1938 : 439.304 m  
 
COORDENADAS APROXIMADAS :  
M = -8.7 km  
P = 216.2 km  
 
DESCRIÇÃO :  
EN nº 103 , ao Km 62.7976 , LADO ESQ.  
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Cimentada na boca de um aqueduto a seguir ao local em que as linhas de alta 
tensão atravessam a estrada, a 23.40m da esquina do portal para um caminho e a 
1.60m do muro.  
 
 
 

 

MARCA : 012 

LINHA  : 05 - 00   MONÇÃO               BRAGANÇA  
SECÇÃO : 08 - 00   Pinheiro             Igreja Nova  
 
DISTRITO  : BRAGA 
CONCELHO  : POVOA DE LANHOSO 
FREGUESIA : FRADES  
 
FOLHA 1/50000 : 5-D            TOTAL TESTEMUNHAS : 0  
 
ALTITUDE HELMERT 1938 : 454.901 m  
 
COORDENADAS APROXIMADAS :  
M = -8.6 km  
P = 216.5 km  
 
DESCRIÇÃO :  
EN nº 103 , ao Km 63.1261 , LADO ESQ.  
Cimentada no canto direito dum aqueduto, a 6.30m da berma da estrada.  
 
 
 

 

MARCA : 013B 

LINHA  : 05 - 00   MONÇÃO               BRAGANÇA  
SECÇÃO : 08 - 00   Pinheiro             Igreja Nova  
 
DISTRITO  : BRAGA 
CONCELHO  : POVOA DE LANHOSO 
FREGUESIA : SERZEDELO  
 
FOLHA 1/50000 : 5-D            TOTAL TESTEMUNHAS : 0  
 
ALTITUDE HELMERT 1938 : 487.182 m  
 
COORDENADAS APROXIMADAS :  
M = -8.1 km  
P = 216.7 km  
 
DESCRIÇÃO :  
EN nº 103 , ao Km 63.8137 , LADO ESQ.  
Cimentada a meio da cantaria dum aqueduto, junto à berma da estrada.  
 
 
 

 

MARCA : 014A 

LINHA  : 05 - 00   MONÇÃO               BRAGANÇA  
SECÇÃO : 08 - 00   Pinheiro             Igreja Nova  
 
DISTRITO  : BRAGA 
CONCELHO  : POVOA DE LANHOSO 
FREGUESIA : SERZEDELO  
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FOLHA 1/50000 : 5-D            TOTAL TESTEMUNHAS : 0  
 
ALTITUDE HELMERT 1938 : 508.726 m  
 
COORDENADAS APROXIMADAS :  
M = -7.7 km  
P = 216.8 km  
 
DESCRIÇÃO :  
EN nº 103 , ao Km 64.4560 , LADO ESQ.  
Cimentada no meio do primeiro degrau do portão da entrada da casa de José 
Maria Azevedo, junto à estrada.  
 
 
 

 

NP    : 242 

LINHA  : 05 - 00   MONÇÃO               BRAGANÇA  
SECÇÃO : 08 - 00   Pinheiro             Igreja Nova  
 
DISTRITO  : BRAGA 
CONCELHO  : POVOA DE LANHOSO 
FREGUESIA : SERZEDELO  
 
FOLHA 1/50000 : 5-D            TOTAL TESTEMUNHAS : 3  
 
ALTITUDE HELMERT 1938 : 505.163 m  
 
COORDENADAS APROXIMADAS :  
M = -7.4 km  
P = 216.5 km  
 
DESCRIÇÃO :  
EN nº 103 , ao Km 64.4560 , LADO ESQ.  
Igreja Nova, cimentada no canto esquerdo da soleira do portão do cemitério de 
Igreja Nova.  
 

 

TESTEMUNHA NR. 1 [NP 242] 

LINHA  : 05 - 00   MONÇÃO               BRAGANÇA  
SECÇÃO : 08 - 00   Pinheiro             Igreja Nova  
 
ALTITUDE HELMERT 1938 : 505.165 m  
 
DESCRIÇÃO :  
EN nº 103 , ao Km 64.4560 , LADO ESQ.  
Cimentada no canto direito da soleira do portão do cemitério, do lado oposto 
ao da NP.  

 

TESTEMUNHA NR. 4 [NP 242] 

LINHA  : 05 - 00   MONÇÃO               BRAGANÇA  
SECÇÃO : 08 - 00   Pinheiro             Igreja Nova  
 
ALTITUDE HELMERT 1938 : 505.374 m  
 
DESCRIÇÃO :  
EN nº 103 , ao Km 64.4560 , LADO ESQ.  
Cimentada na lage, junto à esquina direita da fachada principal da igreja.  
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TESTEMUNHA NR. 5 [NP 242] 

LINHA  : 05 - 00   MONÇÃO               BRAGANÇA  
SECÇÃO : 08 - 00   Pinheiro             Igreja Nova  
 
ALTITUDE HELMERT 1938 : 505.275 m  
 
DESCRIÇÃO :  
EN nº 103 , ao Km 64.4560 , LADO ESQ.  
Cimentada no lado direito da soleira da entrada para o adro da igreja.  

 

 

 

 

 

MARCA : 001 

LINHA  : 05 - 00   MONÇÃO               BRAGANÇA  
SECÇÃO : 09 - 00   Igreja Nova          Ruivães  
 
DISTRITO  : BRAGA 
CONCELHO  : POVOA DE LANHOSO 
FREGUESIA : SERZEDELO  
 
FOLHA 1/50000 : 5-D            TOTAL TESTEMUNHAS : 2  
 
ALTITUDE HELMERT 1938 : 493.605 m  
 
COORDENADAS APROXIMADAS :  
M = -7 km  
P = 217 km  
 
DESCRIÇÃO :  
EN nº 103 , ao Km 65.0449 , LADO DIR.  
Cimentada num muro.  
 

 

TESTEMUNHA NR. : 1 [Marca 001] 

LINHA  : 05 - 00   MONÇÃO               BRAGANÇA  
SECÇÃO : 09 - 00   Igreja Nova          Ruivães  
 
ALTITUDE HELMERT 1938 : 492.213 m  
 
DESCRIÇÃO :  
EN nº 103 , ao Km 65.1280 , LADO DIR.  
Cimentada na lage de cobertura dum aqueduto, a 0.19m do bordo W e a 0.12m do 
bordo S.  

 

TESTEMUNHA NR. : 2 [Marca 001] 

LINHA  : 05 - 00   MONÇÃO               BRAGANÇA  
SECÇÃO : 09 - 00   Igreja Nova          Ruivães  
 
ALTITUDE HELMERT 1938 : 497.776 m  
 
DESCRIÇÃO :  
EN nº 103 , ao Km 65.2560 , LADO DIR.  
Cimentada no 1º degrau da escada de acesso a uma casa de granito que é posto 
público de correios, na esquina do cruzamento para o lugar de Canto.  
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MARCA : 002A 

LINHA  : 05 - 00   MONÇÃO               BRAGANÇA  
SECÇÃO : 09 - 00   Igreja Nova          Ruivães  
 
DISTRITO  : BRAGA 
CONCELHO  : POVOA DE LANHOSO 
FREGUESIA : SERZEDELO  
 
FOLHA 1/50000 : 5-D            TOTAL TESTEMUNHAS : 0  
 
ALTITUDE HELMERT 1938 : 516.085 m  
 
COORDENADAS APROXIMADAS :  
M = -6.4 km  
P = 217.1 km  
 
DESCRIÇÃO :  
EN nº 103 , ao Km 65.8200 , LADO DIR.  
Cimentada a meio da soleira dum pequeno portão, junto do começo da casa de 
Teresa de Jesus Costa.  
 
 
 

 

MARCA : 003A 

LINHA  : 05 - 00   MONÇÃO               BRAGANÇA  
SECÇÃO : 09 - 00   Igreja Nova          Ruivães  
 
DISTRITO  : BRAGA 
CONCELHO  : VIEIRA DO MINHO 
FREGUESIA : TABUA€AS  
 
FOLHA 1/50000 : 5-D            TOTAL TESTEMUNHAS : 0  
 
ALTITUDE HELMERT 1938 : 531.426 m  
 
COORDENADAS APROXIMADAS :  
M = -5.9 km  
P = 217.5 km  
 
DESCRIÇÃO :  
EN nº 103 , ao Km 66.5240 , LADO DIR.  
Cimentada no canto direito da pedra transversal dum aqueduto.  
 
 
 

 

MARCA : 004A 

LINHA  : 05 - 00   MONÇÃO               BRAGANÇA  
SECÇÃO : 09 - 00   Igreja Nova          Ruivães  
 
DISTRITO  : BRAGA 
CONCELHO  : VIEIRA DO MINHO 
FREGUESIA : TABUA€AS  
 
FOLHA 1/50000 : 5-D            TOTAL TESTEMUNHAS : 1  
 
ALTITUDE HELMERT 1938 : 545.33 m  
 
COORDENADAS APROXIMADAS :  
M = -5.5 km  
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P = 217.9 km  
 
DESCRIÇÃO :  
EN nº 103 , ao Km 66.9798 , LADO ESQ.  
Cimentada à esquerda da soleira dum portão antigo que dá acesso à propriedade 
de Abílio da Conceição Vieira.  
 

 

TESTEMUNHA NR. : 1 [Marca 004A] 

LINHA  : 05 - 00   MONÇÃO               BRAGANÇA  
SECÇÃO : 09 - 00   Igreja Nova          Ruivães  
 
ALTITUDE HELMERT 1938 : 545.034 m  
 
DESCRIÇÃO :  
EN nº 103 , ao Km 66.9810 , LADO ESQ.  
Cimentada em cima do canto do muro que sai do portão, e à distância de 2.8m do 
alcatrão.  
 
 

 

MARCA : 005A 

LINHA  : 05 - 00   MONÇÃO               BRAGANÇA  
SECÇÃO : 09 - 00   Igreja Nova          Ruivães  
 
DISTRITO  : BRAGA 
CONCELHO  : VIEIRA DO MINHO 
FREGUESIA : TABUA€AS  
 
FOLHA 1/50000 : 5-D            TOTAL TESTEMUNHAS : 1  
 
ALTITUDE HELMERT 1938 : 536.051 m  
 
COORDENADAS APROXIMADAS :  
M = -4.9 km  
P = 218.3 km  
 
DESCRIÇÃO :  
EN nº 103 , ao Km 67.8610 , LADO ESQ.  
Em Cerdeirinha, cimentada no canto direito da passagem para o pátio da casa de 
António Pereira.  
 

 

TESTEMUNHA NR. : 1 [Marca 005A] 

LINHA  : 05 - 00   MONÇÃO               BRAGANÇA  
SECÇÃO : 09 - 00   Igreja Nova          Ruivães  
 
ALTITUDE HELMERT 1938 : 535.235 m  
 
DESCRIÇÃO :  
EN nº 103 , ao Km 67.8970 , LADO DIR.  
Em Cerdeirinha, cimentada no canto esquerdo do degrau da última porta da casa 
de Artur José Pereira, a 1.33m antes duma passagem estreita.  
 
 

 

MARCA : 006A 

LINHA  : 05 - 00   MONÇÃO               BRAGANÇA  
SECÇÃO : 09 - 00   Igreja Nova          Ruivães  
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DISTRITO  : BRAGA 
CONCELHO  : VIEIRA DO MINHO 
FREGUESIA : TABUA€AS  
 
FOLHA 1/50000 : 5-D            TOTAL TESTEMUNHAS : 0  
 
ALTITUDE HELMERT 1938 : 536.795 m  
 
COORDENADAS APROXIMADAS :  
M = -4.3 km  
P = 218.6 km  
 
DESCRIÇÃO :  
EN nº 103 , ao Km 68.5520 , LADO ESQ.  
No cruzamento com a estrada 304 (Gerez - Fronteira). Marca cimentada no bico 
NW da placa sul do estacionamento, em forma de crescente.  
 
 
 

 

MARCA : 007A 

LINHA  : 05 - 00   MONÇÃO               BRAGANÇA  
SECÇÃO : 09 - 00   Igreja Nova          Ruivães  
 
DISTRITO  : BRAGA 
CONCELHO  : VIEIRA DO MINHO 
FREGUESIA : TABUA€AS  
 
FOLHA 1/50000 : 5-D            TOTAL TESTEMUNHAS : 0  
 
ALTITUDE HELMERT 1938 : 530.068 m  
 
COORDENADAS APROXIMADAS :  
M = -4.2 km  
P = 219 km  
 
DESCRIÇÃO :  
EN nº 103 , ao Km 68.9790 , LADO ESQ.  
Cimentada no lado esquerdo da pedra transversal dum aqueduto, junto à berma.  
 
 
 

 

MARCA : 008A 

LINHA  : 05 - 00   MONÇÃO               BRAGANÇA  
SECÇÃO : 09 - 00   Igreja Nova          Ruivães  
 
DISTRITO  : BRAGA 
CONCELHO  : VIEIRA DO MINHO 
FREGUESIA : SOENGAS  
 
FOLHA 1/50000 : 5-D            TOTAL TESTEMUNHAS : 0  
 
ALTITUDE HELMERT 1938 : 508.689 m  
 
COORDENADAS APROXIMADAS :  
M = -4.1 km  
P = 219.7 km  
 
DESCRIÇÃO :  
EN nº 103 , ao Km 69.7828 , LADO DIR.  
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Cimentada no canto NE da lage dum aqueduto, a 0.35m do bordo E da lage. A 
cerca de 10m do alcatrão.  
 
 
 

 

MARCA : 009A 

LINHA  : 05 - 00   MONÇÃO               BRAGANÇA  
SECÇÃO : 09 - 00   Igreja Nova          Ruivães  
 
DISTRITO  : BRAGA 
CONCELHO  : VIEIRA DO MINHO 
FREGUESIA : CANI€ADA  
 
FOLHA 1/50000 : 5-D            TOTAL TESTEMUNHAS : 2  
 
ALTITUDE HELMERT 1938 : 514.45 m  
 
COORDENADAS APROXIMADAS :  
M = -3.6 km  
P = 219.8 km  
 
DESCRIÇÃO :  
EN nº 103 , ao Km 70.2900 , LADO DIR.  
Cimentada no extremo esquerdo do muro que sai do tanque do Pedreiro.  
 

 

TESTEMUNHA NR. : 1 [Marca 009A] 

LINHA  : 05 - 00   MONÇÃO               BRAGANÇA  
SECÇÃO : 09 - 00   Igreja Nova          Ruivães  
 
ALTITUDE HELMERT 1938 : 514.322 m  
 
DESCRIÇÃO :  
EN nº 103 , ao Km 70.2822 , LADO DIR.  
Cimentada a meio do bordo superior do tanque do Pedreiro.  

 

TESTEMUNHA NR. : 2 [Marca 009A] 

LINHA  : 05 - 00   MONÇÃO               BRAGANÇA  
SECÇÃO : 09 - 00   Igreja Nova          Ruivães  
 
ALTITUDE HELMERT 1938 : 514.343 m  
 
DESCRIÇÃO :  
EN nº 103 , ao Km 70.2822 , LADO DIR.  
Cimentada no mesmo tanque, bordo superior, no canto direito e a 0.70m da outra 
testemunha. Esta marca é antiga.  
 
 

 

MARCA : 010B 

LINHA  : 05 - 00   MONÇÃO               BRAGANÇA  
SECÇÃO : 09 - 00   Igreja Nova          Ruivães  
 
DISTRITO  : BRAGA 
CONCELHO  : VIEIRA DO MINHO 
FREGUESIA : CANI€ADA  
 
FOLHA 1/50000 : 5-B            TOTAL TESTEMUNHAS : 0  
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ALTITUDE HELMERT 1938 : 507.754 m  
 
COORDENADAS APROXIMADAS :  
M = -3.4 km  
P = 220.1 km  
 
DESCRIÇÃO :  
EN nº 103 , ao Km 70.7420 , LADO DIR.  
Cimentada na pedra lateral esquerda dum aqueduto, entre a berma da estrada e 
um muro de suporte alto, em cantaria.  
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Vértices Geodésicos 
 

Coordenadas ETRS89/PT-TM06 
 

Nome 
Folha 

50K 
M (m) P (m) 

Alt. Ort. 

Topo (m) 

CABADOURO 05D -1413.65 213142.85 517.86 

ÉGUAS 05D -5661.79 213427.69 550.45 

FOJO 05D -4057.92 207276.38 586.85 

MAROIÇO 05D -1307.96 208057.34 848.05 

MUGAS 05D -6512.10 218168.24 627.83 

PENEDOS ALVOS 05D -8240.32 215449.00 555.06 

TAÍDE 05D -8638.07 209565.98 234.25 
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Raquel Brito - PROCESL

De: GNR_CG_GabCmdtGeral <cg.gabcg@gnr.pt>

Enviado: sexta-feira, 21 de Abril de 2017 14:38

Para: Carlos Manuel Silvério Da Palma

Cc: Raquel Brito - PROCESL

Assunto: Estudo de Impacte Ambiental do Projeto da Rede Nacional de Transporte "Linha 

Caniçada - Fafe 2, a 150 kV (LCD.FAF 2) (T2017-167-00)

Sinal. de seguimento: Dar seguimento

Estado do sinalizador: Sinalizado

 
 
N/ Referência - Processo: 
2942/GGCG  - Proc.º 320.05.15 
 
V/  Referência: 

a)      Ofício n.º CE-2876-2017/PROCESL, de 07 de abril de 2015; 
b)      Ofício n.º 3968/2017/DSPPI, de 10 de abril de 2017. 

 
 

Exmo. Senhor Dr. Carlos Manuel Silvério da Palma, 

M.I. Secretário-Geral do Ministério da Administração Interna 

 

Relativamente ao assunto em título, em resposta ao solicitado no v/ Ofício em referência b), incumbe-me o 
General Comandante-Geral de informar que esta Guarda nada tem a obstar. 
 

Com os melhores cumprimentos, 

 
 
Manuel Carlos Vidal Alves 

Coronel 

 

Chefe do Gabinete do Comandante-Geral, em Suplência 

Largo do Carmo, 1200-092 Lisboa 

(+351) 21 321 70 41 | (+351) 96 119 10 72 

pereira.jll@sg.mai.gov.pt | cg.gabcg@gnr.pt  

 

PR 
 
 

De: Raquel Brito - PROCESL [mailto:rqbrito@procesl.pt]  
Enviada: quarta-feira, 12 de Abril de 2017 11:51 
Para: Guarda Nacional Republicana; GNR_CG_GabCmdtGeral 
Cc: Ana Margarida Magina - PROCESL 
Assunto: Estudo de Impacte Ambiental do Projeto da Rede Nacional de Transporte "Linha Caniçada - Fafe 2, a 150 
kV (LCD.FAF 2) (T2017-167-00) 
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Exmo. Senhor Comandante Geral da Guarda Nacional Republicana, 
 
A PROCESL encontra-se a elaborar para a REN – Rede Eléctrica Nacional S.A., o Estudo de Impacte Ambiental (EIA) 
do Projeto da Rede Nacional de Transporte de Electricidade "Linha Caniçada - Fafe 2, a 150 kV ". O EIA é precedido 
de um Estudo de Grandes Condicionantes Ambientais (EGCA), fase em que se encontra o presente projeto, do qual 
resultará um conjunto de corredores alternativos para a passagem da linha elétrica e que serão objeto de estudo no 
EIA, em fase de Projeto de Execução. 
 
O estabelecimento da Linha Caniçada – Fafe 2, a 150 kV, entre o Posto de Corte da Caniçada e a Abertura da Linha 
Parque Eólico Terras Altas de Fafe – Riba d’Ave para a Subestação de Fafe, enquadra-se na estratégia de 
desenvolvimento e investimento preconizados no Plano de Desenvolvimento e Investimento da Rede de Transporte 
de Eletricidade (PDIRT) e tem como data prevista para entrada em serviço 2019. 
 
Este projeto faz parte da segunda etapa estabelecida para a alimentação da Subestação de Fafe e que contempla o 
prolongamento dos dois ramais (ambos em linha dupla) já construídos para desvio para Fafe das antigas linhas 
Terras Altas de Fafe - Riba d’Ave e Caniçada - Riba d’Ave 2, estendendo um deles até ao posto de corte da Caniçada 
e o outro até à subestação de Pedralva. 
 
No âmbito do EGCA foi definida uma área de estudo, em que serão avaliados em fase de EIA, os impactes sobre o 
ambiente biofísico e/ou socioeconómico resultantes da implementação do Projeto, sobretudo nas fases de 
construção e exploração. 
 
Assim, e para uma maior eficácia desta análise, solicita-se a V. Ex.ª a disponibilização de informação relativa a 
eventuais condicionantes existentes na área em estudo, preferencialmente em suporte digital editável, 
nomeadamente: 
 

         Localização de instalações, equipamentos ou outras infraestruturas militares que possam vir a ser afetadas 
pelo projeto; 

         Localização de estabelecimentos e infraestruturas com produtos explosivos e substâncias perigosas 
(particularmente combustíveis líquidos ou gasosos) e respetivas zonas de segurança estabelecidas; 

         Identificação de áreas de servidão associadas (incluindo a referência aos diplomas legais que as 
estabelecem). 

         Outras condicionantes ao desenvolvimento do projeto. 
 
Para facilitar a Vossa análise, anexamos Figura com o Enquadramento da Área de Estudo, bem como o limite da 
área de estudo em formato dwg, shapefile (sistema de coordenadas ETRS89) e .kmz. Este pedido foi enviado via 
correio registado através do Oficio de referencia n.º CE-2876-2017, de 7 de abril de 2017. 
 
No caso de haver lugar ao pagamento da informação requerida, solicita-se a comunicação prévia dos custos 
associados. Para tal, pedimos que entrem em contacto connosco através do telefone 210 067 200, fax 210 067 299 
ou do endereço eletrónico amagina@procesl.pt (Eng.ª Ana Margarida Magina). 
 
Face ao prazo de execução do estudo, agradecemos que a informação acima indicada nos seja facultada com a 
maior brevidade possível, de preferência até ao dia 21 de abril de 2017. 
 
Agradecendo uma vez mais a atenção dispensada, apresentamos os nossos melhores cumprimentos e colocamo-nos 
à V. inteira disposição para qualquer esclarecimento que se considere necessário. 
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Raquel Brito - PROCESL

De: Grupo Lobo <globo@fc.ul.pt>

Enviado: terça-feira, 9 de maio de 2017 19:42

Para: Raquel Brito - PROCESL

Cc: Ana Margarida Magina - PROCESL

Assunto: RE: Estudo de Impacte Ambiental do Projeto da Rede Nacional de Transporte 

"Linha Caniçada - Fafe 2, a 150 kV (LCD.FAF 2) (T2017-167-00)

Anexos: Aestudo_ETRS.DWG; Aestudo_ETRS_Shapefile.zip; 

EnquadramentoAdministrativo.jpg; Proj_LE.KMZ

Importância: Alta

Sinal. de seguimento: Dar seguimento

Estado do sinalizador: Concluído

Exma. Sr.ª  
Eng.ª Raquel Brito 
 
Na sequência do vosso pedido, cumpre-nos informar que a área de estudo em causa não se sobrepõe a zonas 
principais de nenhuma alcateia, ficando apenas contígua a área da alcateia designada de Cabreira. 
Esperamos que esta informação vos possa ser útil.  
Ficamos ao dispor para outras situações que entendam por bem o nosso contributo. 
 
Com os nossos melhores cumprimentos, 
 
 

Isabel Ambrósio 
Divulgação Comunicação e Imagem 

Image and Communicat ion Management     

                       

.................................................................................................................................................................................. 

Grupo Lobo 
Departamento de Biologia Animal . Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa . Edifício C2 . Campo Grande . 1749-016 Lisboa. PORTUGAL 
Telf/Phone/Fax ++ 351 217 500 073 . e-mail: globo@ciencias.ulisboa.pt 
 
Centro de Recuperação do Lobo Ibérico 
Quinta da Murta . Picão . 2665-150 Gradil, Mafra . PORTUGAL 
Telf/Phone ++ 351 261 785 037 . Fax ++ 351 261 788 047 . Telem/Mobil phone ++ 351 917 532 312 . e-mail: crloboiberico@ciencias.ulisboa.pt 

 

AJUDE ESTA NOBRE CAUSA 
 

CONSIGNE 0,5% do seu IRS ao GRUPO LOBO – NIF 501 651 713 
 

LIGUE O 760 450 044 (custo da chamada 0,60€ + IVA) 
 

FAÇA UM DONATIVO IBAN PT50 0007 0007 0052 0270 018 86 

 

Siga-nos em: 
http://lobo.fc.ul.pt | www.medwolf.eu  

 

        

 

         

O lobo em Portugal tem um passado, ainda está presente e merece um futuro!  

Nota: Ao abrigo da legislação internacional que regulamenta o correio electrónico, informamos que, caso deseje que a sua morada electrónica seja retirada da nossa 
lista de destinatários, deverá responder a esta mensagem, indicando no assunto "remover".  
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  Pense bem  se tem mesmo de imprimir este e-mail. Think if  you really have to print  this e-mail. 

 

De: Raquel Brito - PROCESL [mailto:rqbrito@procesl.pt]  
Enviada: 5 de maio de 2017 11:39 
Para: Grupo Lobo <globo@fc.ul.pt>; Centro de Recuperação Lobo Ibérico <crloboiberico@fc.ul.pt> 
Cc: Ana Margarida Magina - PROCESL <amagina@procesl.pt> 
Assunto: Estudo de Impacte Ambiental do Projeto da Rede Nacional de Transporte "Linha Caniçada - Fafe 2, a 150 
kV (LCD.FAF 2) (T2017-167-00) 
 
Exmo. Senhor Presidente, 
 
A PROCESL encontra-se a elaborar para a REN – Rede Eléctrica Nacional S.A., o Estudo de Impacte Ambiental (EIA) 
do Projeto da Rede Nacional de Transporte de Electricidade "Linha Caniçada - Fafe 2, a 150 kV ". O EIA é precedido 
de um Estudo de Grandes Condicionantes Ambientais (EGCA), fase em que se encontra o presente projeto, do qual 
resultará um conjunto de corredores alternativos para a passagem da linha elétrica e que serão objeto de estudo no 
EIA, em fase de Projeto de Execução. 
 
O estabelecimento da Linha Caniçada – Fafe 2, a 150 kV, entre o Posto de Corte da Caniçada e a Abertura da Linha 
Parque Eólico Terras Altas de Fafe – Riba d’Ave para a Subestação de Fafe, enquadra-se na estratégia de 
desenvolvimento e investimento preconizados no Plano de Desenvolvimento e Investimento da Rede de Transporte 
de Eletricidade (PDIRT) e tem como data prevista para entrada em serviço 2019. 
 
Este projeto faz parte da segunda etapa estabelecida para a alimentação da Subestação de Fafe e que contempla o 
prolongamento dos dois ramais (ambos em linha dupla) já construídos para desvio para Fafe das antigas linhas 
Terras Altas de Fafe - Riba d’Ave e Caniçada - Riba d’Ave 2, estendendo um deles até ao posto de corte da Caniçada 
e o outro até à subestação de Pedralva. 
 
No âmbito do EGCA foi definida uma área de estudo, em que serão avaliados em fase de EIA, os impactes sobre o 
ambiente biofísico e/ou socioeconómico resultantes da implementação do Projeto, sobretudo nas fases de 
construção e exploração. 
 
Assim, e para uma maior eficácia desta análise, solicita-se a V. Ex.ª a disponibilização de informação sobre a 
presença do lobo e outros condicionamentos ao desenvolvimento do projeto na área de estudo e envolvente 
próxima que se considere relevante. 
 
Para facilitar a Vossa análise, anexamos Figura com o Enquadramento da Área de Estudo, bem como o limite da 
área de estudo em formato dwg, shapefile (sistema de coordenadas ETRS89) e .kmz.  
 
No caso de haver lugar ao pagamento da informação requerida, solicita-se a comunicação prévia dos custos 
associados. Para tal, pedimos que entrem em contacto connosco através do telefone 210 067 200, fax 210 067 299 
ou do endereço eletrónico amagina@procesl.pt (Eng.ª Ana Margarida Magina). 
 
Face ao prazo de execução do estudo, agradecemos que a informação acima indicada nos seja facultada com a 
maior brevidade possível, de preferência até ao dia 11 de maio de 2017. 
 
Agradecendo uma vez mais a atenção dispensada, apresentamos os nossos melhores cumprimentos e colocamo-nos 
à V. inteira disposição para qualquer esclarecimento que se considere necessário. 
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r Exma. Senhora

I ‘ii1’

Enga. Ana Margarida Magma
PROCESL — Engenhada Hidráulica e Ambiental, S.A

ALFRAPARK — Estrada do Semmná~o, 4
Edificio C-Piso 1 Sul -Alfragide
2614-523 AMADORA

Nossa referência
Oficio LNEG 00742

Data
20170511

Assunto: Estudo de Impacte Ambiental do Projeto da Rede Nacional de Transporte “Linha
Caniçada —Fafe, a 150kv (LCD.FAF 2)

Envio de Informação

Na sequência da carta de V. Exa. de 7 de AbrU de 2017, relativo ao assunto em epigrafe, junto se

envia a respetiva Informação desta Instituição.

Face ao teor da informação, foi aplicado o custo de 80 Euros acrescidos de IVA à taxa em vigor.

Com os melhores cumprimentos,

Anexo: O mencionado

Estrada da Porteta, Bairro do Zambujal. Alí ragide
Apartado 7586’ 2610-999 AMADORA Portugal
TeL: ÷351 210924 600/1
Fax: t351 217 163 806 onhine:217163806@fax.ptprime.pL

REPÚBLICA
PORTUGUESA
ECONOMIA

AENOR

j

Sua referência
CE -2892/2017

L
Sua comunicação de
20170407

www.tneg.pt
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PROCESL -ENGENHARIA HIDRÁULICA E AMBIENTAL S.A
Reta -CE -2892 de 7 de AbilI 2017

Assunto: Estudo de Impacte Ambiental do Projeto da Rede Nacional de

Transporte Linha Caniçada — Fafe, a 150kv (LCD.FAF 2)

Nome do Responsável (is)Técnico(s) 1 Unidade de Investigação

Dr. Narciso Ferreira, Dra. Ana Paula Pereira 1 Unidade de Geologia
Hidrogeologia Geologia Costeira

Doutor Ví tor Lisboa, Eng° Augusto Filipe 1 Unidade de Recursos

Minerais Geofí sica

Maio 12017

p. 1 de 12
Estrada da Porteta, Bairro do Zambujal, Alfragide REPÚBLICA
Apartado 7586- 2610-999 AMADORA Portugal
Tel: +351 210924600/1 PORTUGUESA
Fax: ÷351 217 163 806 ontine:217163806@fax.ptprime.pt
www.lneg pt ECONOMIA
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INFORMAÇÃO

Em resposta à solicitação da empresa PROCESL, para o Estudo de Impacte Ambiental (EIA) da REN
do projeto: Unha Caniçada — Fafe 2 a 150 kV, em fase de Estudo das Grandes Condicionantes, o
LNEG apresenta a seguinte informação, relativamente aos aspetos da Geologia e Património
Geológico, Hidrogeologia e Recursos Minerais, disponí vel sobre a área em estudo.

1. GEOLOGIA

A área em estudo, conforme indicada na planta enviada pela PROCESL, tem cartografia geológica
disponí vel na escala 1/50 000, correspondente à Carta Geológica de Portugal nesta escala:

Folha 5D — Braga com Noticia Explicativa (IGM, 2~ edição 2000)
Folha SB — Ponte da Barca com Noticia Explicativa (SGP, 1974)

A área em estudo encontra-se igualmente abrangida pela Carta Geológica de Portugal na escala
1/200 000 folha 1 (SGP 1989) e respetiva Noticia Explicativa (SGP 1992)

A área em estudo encontra-se coberta por cartografia geológica em formato digital. Toda a
informação geológica disponí vel na base digital poderá ser obtida junto do Núcleo de Cartografia
Geológica Digital da Unidade de Geologia, Hidrogeologia e Geologia Costeira do LNEG.

Embora nos projetos de estruturas aéreas, como éo caso das linhas elétricas, os aspetos da
neotectónica não tenham a mesma importância que nas estruturas implantadas no solo,
assinalamos que, encontrando-se a área em estudo, para a instalação da Linha Caniçada — Fafe 2 a
150 kV, nas imediações de importantes falhas com atividade neotectónica (falhas ativas), se
recomendam cuidados especiais nos domí nios da tectónica e sismicidade, com a consulta de
bibliografia especí fica relativa ao tema da neotectónica:

Cabral i. & Ribeiro A. (1988) Carta Neotectónica de Portugal Continental escala 1/1 000 000, Dep. Geol.
Fac. Ciênc. de Lisboa, Serv. Geol. de Portugal, Gab. Protec. Seg. Nuclear. Serviços Geológicos de Portugal)

Cabral .1. & Ribeiro A. (1989) Carta Neotectónica de Portugal Continental escala 1/1 000 000 Notí cia

Exp cativa. Serviços Geológicos de Portugal.

Cabral J. (1995) Neotectónica de Portugal Continental. Memórias do Instituto Geológico e Mineiro n2 31,

255 p

2. PATRIMÓNIO GEOLÓGICO

Na base de dados de Geossitios do LNEG consta a existência de património geológico na área
abrangida pelo projeto com a referência a dois geossí tios: Morro Graní tico de N~ Sr~ do Pilar e
Morro graní tico da Serra de S. Mamede de Penafiel, ambos no concelho da Póvoa de Lanhoso, que
a seguir se descrevem.
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- Designação do Local: Morro graní tico de PJ~ Sr9 do Pilar
Localização: Póvoa de Lanhoso (Morro do Castelo), concelho de Póvoa de Lanhoso, distrito de
Braga
Descrição do Geossí tio: O morro graní tico de N~ Senhora do Pilar corresponde a um enorme
monólito graní tico “ Domo Graní tico” que se destaca da plataforma envolvente da Póvoa de
Lanhoso.
A geologia ébastante monótona, estando o local assente sobre o granito porfiróide de grão
médio (granito de Pousadela). Este granito contacta a leste com o granito porfiróide de grão
grosseiro (granito de Agrela) e a oeste com o granito porfiróide de grão fino (granito de Braga),
fazendo-se estes contactos pela base do morro. Esta elevação pode corresponder, por esse facto,
a uma forma de erosão diferencial do granito. Parece-nos, contudo, que esta forma terá mais a
ver com a densidade de fracturação, que será maior em volta do morro e praticamente nula no
seu interior.
Sobre o morro assentam a capela da N~ Senhora do Pilar e o castelo da Póvoa de Lanhoso.
O Plano Diretor Municipal (PDM) da Póvoa de Lanhoso consignou já este local como sí tio a
preservar como espaço cultural, devido à existência do castelo.
Área de ocupação do Geossftio: A área de distribuição do geossí tio ocupa todo o afloramento
correspondente ao domo graní tico, numa área aproximadamente rectangular de 400x600m
Litologia: Granito hercmnico (Granito de Pousadela - monzogranito biotí tico com rara moscovite
porfiroide de grão médio a fino)
Medidas de Protecção Recomendadas: Interdição de todas as intervenções que prejudiquem a
morfologia natural e o enquadramento paisagí stico.
Tipo de Interesse:
Mineralógico/Petrológico/Geoquí mico - Importância média
Tectónico-Estrutural - importância média
Geomorfológico - importância elevada
DidáticoS importância média

- Designação do Local: Serra de S. Mamede de Penafiel
Localização: A cerca de 3,5km a Noroeste da localidade de Serzedelo, concelho de Póvoa de
Lanhoso e parcialmente Vieira do Minho, distrito de Braga
Descrição do Geossí tio: Do ponto de vista geológico a área éocupada pelo granito porfiróide de
grão médio grosseiro, com designação regional de granito de Agrela. A geologia éum pouco
monótona, tendo esta serra a particularidade de apresentar magní ficos aspetos de morfologia
graní tica. Há neste domí nio de tudo um pouco, tors como o que ocupa o alto da serra (tor de São
Mamede), nubins, bornhards, blocos e caos de blocos.
Épossí vel encontrar mesmo afloramentos didáticos como os que apresentam aspetos da formação
das penhas. Associado a tudo isto, a cota relativamente elevada do local leva a uma paisagem
magní fica sobre as serras do Gerês, Cabreira e sobre o vale do rio Ave com a sua paisagem
tipicamente minhota.
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O local éconhecido na região pela sua beleza e usado para piqueniques e passeios de domingo. No
alto da serra existe uma pequena área que foi ajardinada e arranjada como parque de merendas. A
área não se encontra urbanizada e a cobertura vegetal éescassa devido aos numerosos fogos. A
serra énormalmente utilizada como pastagem de gado bovino e cavalar (garranos tí picos da
região).
O PDM consagra toda a área da serra como espaço florestal.
Área de ocupação do Geossí tio: O geossí tio ocupa a zona superior da Serra de 5. Mamede de
Penaf’iel acima da cota 550m numa área aproximadamente retangular de 1200x2000m. A área do
geossí tio consta da respetiva ficha do geossitio: Serra da 5. Mamede de Penafiel apresentada no
Geoportal LNEG
Medidas de Proteção Recomendadas: Preservação de toda a zona da Serra, interditando
construções, pedreiras ou vazadouros ou quaisquer intervenções que prejudiquem a morfologia
natural e o enquadramento paisagí stico.
Tipo de Interesse:
Mineralógico/Petrológico/Geoquí mico - Importância média
Tectónico-Estrutural - importância_média
Geomorfológico - importância elevada
Didático - importância elevada
Paisagí stico — Importância elevada

Informamos que no Geoportal se encontra disponí vel toda a informação relativa ao Património
Geológico existente na base de dados do LNEG que poderá ser acedido em:
http://geoportal.lneg.pt/index.php?option=com content&view=article&id=57&ltemid=4

Pelo Decreto-Lei n2 142/2008 de 24 de Julho éatribuí do ao ICNB, atual ICNF, as funções de
autoridade nacional para a conservação da natureza e da biodiversidade, que organiza, através do
Sistema de Informação sob o Património Natural (SIPNAT), a informação relativa a biodiversidade e
ao Património Geológico presentes no território nacional e nas águas sob jurisdição nacional. A
informação relativa a geossí tios encontra-se em fase de implementação pelo que se recomenda a
consulta do respetivo site:
http://www.icnf.pt/portal/naturaclas/patrinatur/sipnat

Pode ainda ser encontrada informação disponí vel em sites de entidades que se dedicam à
Conservação do Património Geológico e à proteção de sí tios e paisagens de interesse geológico
nomeadamente da Associação ProGeo — Associação Europeia para a Conservação do Património
Geológico — Grupo Português:
http://www.progeo.ptJprogeo pt.htm

No Site da Associação Progeo já referida, encontram-se ainda trabalhos de teses de mestrado e
doutoramento sob o tema do Património Geológico algumas das quais abordam o património
geológico de concelhos abrangidos pela área em estudo. Salienta-se a existência da tese de
mestrado em Património Geológico e Geoconservação da Universidade do Minho de Paula Silva,
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(2007) - Inventariação do Património Geológico do Concelho de Vieira do Minho e sua utilização
com fins didácticos. Univ. do Minho. Este trabalho apresenta Locais de Interesse
Geológico/Geossí tios (LIG) que se encontram incluí dos na área em estudo.

- Geossí tio - Lage
O LIG corresponde aproximadamente à pitoresca aldeia de Lage implantada numa vertente com
grandes blocos de granito. As casas aproveitam as bolas graní ticas, repletas de encraves, como
paredes.
Conteúdo (frameworks geológicos): Geomorfologia, Petrologia/Mineralogia, Cultural
Coordenadas GPS: 29T 0567472 - 4606463
Caracterização Geomorfológica:
O LIG surge numa vertente de contornos vincados onde se destaca uma morfologia em bolas
graní ticas, de tamanho diversificado, sendo que algumas estão deslocadas da sua posição original.
Algumas destas geoformas aparecem ainda parcialmente “enterradas”, correspondendo o seu topo
à superfí cie topográfica.

- Geossí tio - LaDa
O LIG corresponde ao topo de um pequeno monte, onde pode ser observado um interessante
bloco pedunculado de granito com encraves. O local permite igualmente a observação panorâmica
da paisagem envolvente.
Conteúdo (frameworks geológicos): Geomorfologia, Petrologia/M ineralogia,
Coordenadas GPS 29T 0567707 —4607345
Caracterização Geomorfológica:
O bloco pedunculado integrado no LIG tem a particularidade de não ter a base recoberta por arena
nem se encontrar ao ní vel topográfico do terreno. O local permite ainda a observação da paisagem
envolvente destacando-se o vale de falha do rio Gerês, com uma forma tí pica em V.

- Geossí tio - Castro de Anissó
O LIG corresponde a uma elevação que ocupa o limite poente do alvéolo associado às nascentes do
rio Ave. Implantado neste relevo, de granito rico em encraves, surge o Castro
de Anissó.
Conteúdo (frameworks geológicos): Geomorfologia, Petrologia/Mineralogia, Cultural
Coordenadas GPS: 29T 0569615-4606830
Caracterização Geomorfológica:
O LIG corresponde a uma elevação que ocupa o limite poente do alvéolo associado às nascentes do
rio Ave. Adicionalmente, integra uma morfologia em bolas graní ticas, de dimensões variadas.
Algumas destas bolas aparecem ainda parcialmente “enterradas”, correspondendo o seu topo à
superfí cie topográfica, nomeadamente as observadas no topo do crasto definindo peculiares
geoformas com aspeto tubular.

A informação aqui fornecida não invalida a existência de outros trabalhos sobre o tema d
Património Geológico existentes em diferentes instituições, cuja informação não temos acesso.
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Relativamente ao Património Geológico no que respeita ao Geossí tio Serra de 5. Mamede de
Penafiel recomenda-se que a Linha Caniçada — Fafe 2 a 150 kV, evite a afetação da área abrangida
pelo Geossitio. Existe a norte do Geossí tio um corredor de passagem de um conjunto de linhas já
instaladas, recomendando-se que o traçado da linha agora em estudo se mantenha dentro da área
do referido corredor e caso necessário seja feita a sua passagem a norte do referido Geossí tio.
No caso do Geossí tio Morro Graní tico de N~ Sr~ do Pilar, em Póvoa de Lanhoso, recomenda-se que
seja evitada a sua sobrepassagem.

Do mesmo modo, os geossitios inventariados no concelho de Vieira do Minho, que se encontram
apresentados na tese de mestrado já referida, de relevância local/concelhia deverão sempre que
possí vel ser preservados e evitada a sua afetação.

3. HIDROGEOLOGIA

Nos arquivos de dados hidrogeológicos da Unidade de Geologia e Ridrogeologia e Geologia Costeira
do LNEG constam 196 pontos de água existentes dentro da área de estudo (informação
proveniente de relatórios de empresas, outras entidades e inventário de pontos de água). A tabela
em anexo apresenta a localização geográfica aproximada desses pontos de água, ressalve-se que a
informação relativa a esses pontos de água não érecente, pelo que se aconselha a realização do
inventário de pontos de água, independentemente da informação que possa ser cedida por outras
entidades (Autarquias, APA, etc.).

A Base de Dados de Recursos Hidrogeológicos pode ser consultada no Geoportal do LNEG
(http~//geoportal neg pt/geoportal) na Bases de Dados Online ou no visualizador de mapas dentro
do tema “Recursos Hidrogeológicos que permite a visualização de dados espaciais em formato
vectorial e raster”;

Recursos hidrominerais
Na área em estudo encontra-se, na margem do rio Ave, a nascente de água mineral natural
não concessionada designada por Varziela.
A informação sobre eventuais pedidos de prospeção e pesquisa de águas minerais naturais
e águas de nascente e a localização de áreas de concessão hidrotermal e respetivos
perí metros de proteção deverá ser solicitada à Direção Geral de Energia e Geologia (DGEG),
entidade que tutela os recursos hidrominerais.

Recomenda-se ainda a consulta:

APA - Versão digital do Atlas do Ambiente - Carta de Nascentes Minerais
Folha ida Carta hidrogeológica de Portugal à escala 1/200 000 e respetiva Notí cia Explicativa
Folha 5D (Braga) da Carta geológica de Portugal, à escala 1/50 000 e respetiva Notí cia Explicativa
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4. RECURSOS MINERAIS

Depósitos minerais

Na área de implantação do projeto não se conhecem depósitos minerais, nem antigas explorações.
No entanto, as zonas a Norte da área de estudo e para Este dessa área apresentam um apreciável
potencial em recursos de quartzo e feldspato.

Massas minerais

Na área em estudo intersetada pelo projeto aflora essencialmente o designado Granito de Agrela,
um monzogranito biotí tico, porfiróide, de grão médio. Esta variedade já foi explorada para fins
industriais no concelho de Póvoa de 1.anhoso, nomeadamente no bordo Sudoeste da área em
estudo (Freguesia de Vilela), desconhecendo-se o estado de atividade das pedreiras. Mais
importante do ponto de vista ornamental e industrial, o Granito de Gonça aflora imediatamente a
sul do limite Sudoeste da área (já no Concelho de Guimarães: freguesias de Gonça e Gondomar). Os
granitos de Celeirós e Vieira do Minho, porfiróides de grão grosseiro, aflorantes na área Nordeste,
n~otêmaplicaçâoJndustria~~sinalávei,.çç_rn~exceçâo,para os sajbros resultantes da sua alteração.

Servidões administrativas de âmbito mineiro

A informação atualizada respeitante a servidões administrativas de âmbito mineiro (concessões
mineiras/explorações mineiras e de águas, áreas de reserva, áreas cativas, áreas pedidas ou
concedidas para prospeção e pesquisa de recursos minerais, pedreiras licenciadas, etc.) deve ser
solicitada à Direcção-Geral de Energia e Geologia DGEG.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Aproveitamos para relembrar que o Estudo de Impacte Ambiental - EIA a realizar deverá apresentar
uma adequada caracterização dos Fatores Ambientais Geologia, Geomorfologia e Património
Geológico, Hidrogeologia e Recursos Minerais e proceder à avaliação de potenciais impactes e
medidas de mitigação, conforme o estipulado nas secções IV e V do n2 3 do Anexo II da Portaria
330/2001 de 2 de Abril.
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Mexo

Tabela pontos de água

Sistema de coordenadas: Lisboa Hayford Gauss GeoE

Folha
RefDH Tipo de Coordenada Coordenada Milhar Concelho

captação M (m) P (m) (1:25000)

43N0091 Nascente 196320 520194 43 Vieira do Minho

57F0004 Furo 190556 515792 57 Póvoa de Lenhoso

57F0007 Furo 198330 512331 ~ PóvoadeLanhoso

57F0008 Fulo 192969 512843 57 Póvoa de Lanhoso

57F0009 Furo 195723 512270 57 Pôvoa de Lanhoso

57F0011 Furo 193980 511886 ~ PóvoadeLanhoso

57F0012 Furo 194037 511444 ~ Póvoa de Lenhoso

57F0013 Furo 194372 511083 ~ PóvoadeLanhoso

57F0014 Furo 194041 510911 s~ PóvoadeLanhoso

57F0021 Furo 189645 510036 57 Póvoa de Lanhoso

- 57F0022 —p~- —195099—- 510885 ~ Póid~jIj3~ -

57F0o26 Furo 192690 510158 ~ Póvos de Lenhoso

57F0028 Fulo 196910 510911 ~ PóvoadeLanhoso

57F0029 Furo 196826 511688 ~ PóvoadeLanhoso

57F0030 Furo 194547 518247 57 Vieira do Minho

57F0031 Furo 196801 518405 ~ VieiradoMinho

57F0032 Fulo 194693 515334 57 Vieira do Minho

57F0034 Furo 192100 512670 57 Póvoa de Lanhoso

57N0005 Nascente 193709 517465 57 Póvoa de Lenhoso

57N0006 Nascente 193279 517689 ~ Póvoa de Lenhoso

57N0007 Nascente 193222 516883 57 Póvoa de Lanhoso

57N0008 Nascente 194593 516309 57 Póvoa de Lanhoso

57N0009 Nascente 193687 515646 57 p~y~ de Lenhoso

57N0010 Nascente 192587 515246 ~ PóvoadeLanhoso

57N0011 Nascente 192568 515992 57 Póvoa de Lanhoso

57N0012 Nascente 191731 517008 57 Pôvoa de Lenhoso

57N0013 Nascente 191449 516616 ~ PóvoadeLanhoso

57N0014 Nascente 191095 515783 57 Póvoa de Lanhoso

57N0015 Nascente 190870 515535 57 Póvoa de Lenhoso

57N0016 Nascente 190669 515178 57 Póvoa de Lenhoso

57N0017 Nascente 190654 515052 ~ PóvoadeLanhoso

57N0018 Nascente 190376 515474 57 Póvoa de Lenhoso

57N0019 Nascente 190033 514165 57 Póvoa de Lenhoso

57N0020 Nascente 191153 514683 ~ PóvoadeLanhoso

57N0021 Nascente 191076 514782 57 Póvoa de Lanhoso

57N0022 Nascente 190924 514420 57 Põvoa de Lenhoso

57N0023 Nascente 191026 514318 s~ PóvoadeLanhoso Qrç
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57N0024

57N0038

57N 0039

57N0040

57N0041

57N 0042

57N0043

57N 0044

57N0045

57N0046

57N 0047

57N0048

57N0049

&7N0050

57N0051

57N0052

57N0053

57N0056

57N 0057

57N0058

57N0059

57N0060

57N0090

57N0091

57N0095

57N0096

57N0097

57N0098

57N0099

57N0100

57N0101

57N0102

57N0103

57N0105

57N0106

57N0109

57N0110

57 NO 111

57N0112

57N0119

Nascente

Nascente

Nascente

Nascente

Nascente

Nascente

Nascente

Nascente

Nascente

Nascente

Nascente

Nascente

Nascente

Nascente

Nascente

Nascente

Nascente

Nascente

Nascente

Nascente

Nascente

Nascente

Nascente

Nascente

Nascente

Nascente

Nascente

Nascente

Nascente

Nascente

Nascente

Nascente

Nascente

Nascente

Nascente

Nascente

Nascente

Nascente

Nascente

Nascente

189820

196975

196647

197698

198272

197656

197268

196845

193584

193295

194029

195677

195719

195962

195696

195639

195293

192671

194863

194836

194965

194 139

189938

189820

193508

191365

191243

191814

191346

191335

190703

190204

190406

196000

195019

191468

192347

192058

192324

195388

514496

513142

513709

513111

512232

512015

512007

512122

513728

513792

514222

512327

512932

512441

512152

511722

511992

512586

512624

512890

513081

512681

516392

517066

512479

511410

510672

511296

511890

512460

512274

512575

511003

510310

510223

510923

510870

510421

512902

510527

57 Póvoa de Lanhoso

57 Póvoa de Lanhoso

57 Póvoa de Lanhoso

57 Póvoa de Lenhoso

57 Póvoa de Lanhoso

57 Póvoa de Lenhoso

57 Póvoa de Lanhoso

57 Póvoa de Lenhoso

57 Póvoa de Lanhoso

57 Póvoa de Lenhoso

57 PóvoadeLanhoso

57 Póvoa de Lanhoso

57 Póvoa de Lenhoso

57 PóvoadeLanhoso

57 Póvoa de Lanhoso

57 Póvoa de Lanhoso

57 Póvoa de Lanhoso

57 Póvoa de Lenhoso

57 PóvoadeLanhoso

57 Póvoa de Lenhoso

57 PóvoadeLanhoso

57 Póvoa de Lenhoso

57 Póvoa de Lanhoso

57 Póvoa de Lenhoso

57 Pôvoa de Lanhoso

57 Póvoa de Lenhoso

57 Póvoa de Lanhoso

57 Póvoa de Lanhoso

57 Póvoa de Lanhoso

57 Póvoa de Lanhoso

57 Póvoa de Lanhoso

57 Póvoa de Lanhoso

57 Póvoa de Lanhoso

57 Póvoa de Lenhoso

57 Póvoa de Lanhoso

57 Póvoa de Lenhoso

57 Póvoa de Lanhoso

57 Póvoa de Lenhoso

57 Póvoa de Lenhoso

57 Póvoa de Lenhoso
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Folha
ReIDH Tipo de Coordenada Coordenada Militar Concelho

captação M (m) P (m) (1 25000)

57N0120 Nascente 196560 510108 s~ Póvoa de Lenhoso

57N0121 Nascente 196815 510683 57 Póvoa de Lenhoso

57N0122 Nascente 194348 518520 ~ VieiradoMinho

57N0123 Nascente 192728 518348 57 Vieira do Minho

57N0124 Nascente 194352 518078 57 Vieira do Minho

57N0125 Nascente 194173 517890 57 Vieira do Minho

57N0126 Nascente 193904 518042 57 Vieira do Minho

57N0127 Nascente 195134 517487 ~7 VieiradoMinho

57N0128 Nascente 195349 516649 57 Vieira do Minho

57N0129 Nascente 196043 517526 57 Vieira do Minho

57N0130 Nascente 195845 517702 57 Vieira do Minho

57N0131 Nascente 196751 518259 57 Vieira do Minho

57N0132 Nascente 197024 519306 57 Vieira do Minho

57NØl35Nascehta 195147 518172 ~57~ Vieirad&Minho

57N0136 Nascente 195355 518523 57 Vieira do Minho

57N0137 Nascente 196004 518917 57 Vieira do Minho

57N0138 Nascente 196263 518788 57 Vieira do Minho

57N0139 Nascente 195954 518736 57 Vieira do Minho

57N0140 Nascente 196776 516052 57 Vieira do Minho

57N0141 Nascente 197082 515415 57 Vieira do Minho

57N0142 Nascente 197018 515157 57 Vieira do Minho

57N0143 Nascente 197545 515033 57 Vieira do Minho

57N0144 Nascente 196914 514804 57 Vieira do Minho

57N0145 Nascente 196225 515589 ~ VieiradoMinho

57N0146 Nascente 196947 514972 57 Vieira do Minho

57N0147 Nascente 194767 515100 s~ VieiradoMinho

57N0148 Nascente 195069 515146 57 Vieira do Minho

57N0149 Nascente 195089 514951 57 Vieira do Minho

57N0150 Nascente 195339 515065 57 Vieira do Minho

57N0151 Nascente 195517 515078 57 Vieira do Minho

57N0152 Nascente 198426 511409 57 Vieira do Minho

57N0153 Nascente 198789 511202 57 Vieira do Minho

57N0154 Nascente 198878 510682 57 Vieira do Minho

57N0155 Nascente 198316 510610 57 Vieira do Minho

57N0157 Nascente 192975 519468 57 Vieira do Minho

57N0158 Nascente 192543 519887 57 Vieira do Minho

57N0159 Nascente 191513 519890 s~ VieiradoMinho

57N0160 Nascente 191153 519647 57 Vieira do Minho

57N0164 Nascente 192130 518559 57 Vieira do Minho

57N0165 Nascente 198305 515765 57 Vieira do Minho
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Folha
RefDH Tipo de Coordenada Coordenada Militar Concelho

captação M Cm) P (m) (1:25000)

57N0168 Nascente 196043 516925 57 Vieira do Minho

57N0169 Nascente 198126 516859 57 Vieira do Minho

57N0170 Nascente 198355 516429 57 Vieira do Minho

57N0171 Nascente 198197 516570 57 Vieira do Minha

57N0173 Nascente 197713 518487 57 Vieira do Minho

57N0184 Nascente 196162 519689 57 Vieira do Minho

57N0185 Nascente 196886 519978 57 Vieira do Minha

57N0186 Nascente 194689 519971 57 Vieira do Minha

57N0187 Nascente 194962 519000 s~ VieiradoMinho

57N0188 Nascente 194991 519173 57 Vieira do Minho

57N0189 Nascente 195125 519669 57 Vieira do Minha

57N0190 Nascente 195196 519426 57 Vieira do Minha

57N0193 Nascente 198809 515044 ~ VieiradoMinho

57N0194 Nascente 199322 ~3B6~ ~ VieiradoMinho

57N0195 Nascente 199109 513432 57 Vieira do Minha

57N0198 Nascente 194568 510517 ~ Guiniarães

57N0199 Nascente 194221 510633 ~ Guimarães

57P0002 poço 192731 515478 57 Pôvoa de Lanhoso

57p~093 paço 189626 514043 57 Póvoa de Lanhoso

57P0009 Poço 194917 517948 ~ VieiradoMinho

71F0006 Fuio 189917 506117 71 PóvoadeLanhoso

71F0007 Furo 507909 71 Póvoa de Lanhoso

71 F0008 Furo 189980 509367 71 Póvoa de Lanhoso

71F0009 Furo 195899 509364 71 Póvoa de Lanhoso

71F0010 Furo 195330 509483 71 Póvoa de Lanhoso

71F0011 Furo 191325 509598 71 PóvoadeLanhoso

71F0012 Furo 191602 509210 71 PóvoadeLanhoso

71F0024 Furo 192842 509240 71 Guimarães

71F0025 Furo 192913 509137 71 Guimarães

71F0027 Furo 197234 506174 71 Fale

71F0034 Furo 195383 506664 71 Fale

71F0035 Furo 192881 508180 71 Fale

71N0014 Nascente 191643 506427 71 Guimarães

71N0015 Nascente 191424 506249 71 Guimarães

71N0016 Nascente 191278 506894 71 Póvoa de Lanhoso

71N0017 Nascente 191192 507705 71 PóvoadeLanhoso

71N0018 Nascente 191479 507599 71 PóvoadeLanhoso

71N0019 Nascente 191385 507872 71 Póvoa de Lanhoso

71N0020 Nascente 191035 507779 71 PóvoadeLanhoso

71N0021 Nascente 190691 507826 71 PóvoadeLanhoso

p. li delZ
Estrada da Porteta, Bairro do Zambujal, Atí ragide REPÚBLICA
Apartado 7586- 2610-999 AMADORA Portugal
Tel: .351 210924600/1 PORTUGUESA
Fax: .351 217 163 806 online:217163806@fax.ptprime.pt
www.tneg.pt ECONOMIA



Iv
ia :v’:tIrrr ‘1 4iR~I

Folha
ReIDH Tipo de Coordenada Coordenada Militar Concelho

captação M (m) P (m) (1:25000)

71N0022 Nascente 190160 507472 71 PóvoadeLanhoso

71N0023 Nascente 190254 507158 71 Póvoa de Lanhoso

71 N0024 Nascente 190220 506537 71 Póvoa de Lanhoso

71 N0025 Nascente 189837 509411 71 Póvoa de Lanhoso

71N0026 Nascente 189873 509220 71 Póvoa de Lenhoso

71N0032 Nascente 195865 509495 71 Póvoa de Lanhoso

71N0033 Nascente 196536 509154 71 Póvoa de Lanhoso

71N0034 Nascente 197862 509806 71 Póvoa de Lanhoso

71N0035 Nascente 191545 509771 71 Póvoa de Lanhoso

71N0036 Nascente 191048 509351 71 Póvoa de Lanhoso

71N0037 Nascente 199440 509281 71 VieiradoMinho

71N0038 Nascente 199493 509199 71 VieiradoMinho

71 N0088 Nascente 191245 505324 71 Guimarães

71N0104Nã~õêÍ ite —492341 508967 /1 Suimirâés —

71N0105 Nascente 192248 509112 71 Guimarães

71N0106 Nascente 192831 509358 71 Guimarães

71N0107 Nascente 192791 508990 71 Guimarâes

71N0108 Nascente 192420 508358 71 Guimarães

71N0109 Nascente 194420 509546 71 Guimarães

71N0110 Nascente 193943 509815 71 Guimarães

71N0111 Nascente 193919 509028 71 Guimarães

71N0112 Nascente 193517 509081 71 Guimaraes

71N0113 Nascente 192597 509824 71 PóvoadeLanhoso

71N0120 Nascente 195204 505516 71 Fale

71 N0122 Nascente 195964 506763 71 Fale

71N0123 Nascente 195780 508262 71 Fale

71N0161 Nascente 193233 506682 71 Fale

71N0162 Nascente 193041 506977 71 Fale

71N0163 Nascente 192809 507375 71 Fale

71 NO 164 Nascente 194078 506597 71 Fale

71N0165 Nascente 195299 506928 71 Fale

71N0166 Nascente 194395 506714 71 Fale

71N0172 Nascente 193644 508188 71 Fale

71N0173 Nascente 194100 508219 71 Fale

71 NO 174 Nascente 198088 508699 71 Fale

71N0175 Nascente 197052 507315 71 Fale

71N0177 Nascente 197036 506696 71 Fale

71N0178 Nascente 197179 506316 71 Fale

71P0003 Pcço 190354 508797 71 PóvoadeLanhoso

Sistema de coordenadas: Lisboa Haylord Gauss IGeoE
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Clarisse Carneiro - PROCESL

Assunto: FW: Estudo de Impacte Ambiental (EIA) do projecto da Rede Nacional de Transporte de elec

Anexos: Informação LNEG - PROCESL  EIA linha Caniçada-Fafe 2 a 150KV.DOCX

Importância: Alta

 

De: Ana Garcia [mailto:ana.garcia@lneg.pt]  
Enviada: terça-feira, 9 de maio de 2017 18:12 
Para: Ana Margarida Magina - PROCESL 
Assunto: Estudo de Impacte Ambiental (EIA) do projecto da Rede Nacional de Transporte de electricidade “Linha Caniçada – 
Importância: Alta 
 

Engª. Ana Margarida Magina 
 
Junto se envia informalmente, a informação relativa  ao Estudo de Impacte Ambiental (EIA) do projecto da Rede Nacional de Tra
Posteriormente seguirá oficialmente. 
 
 
Com os melhores cumprimentos 
 
 
Ana Garcia 
Secretariado da UGHGC 
 
 
 
 
 
Laboratório Nacional de Energia e Geologia, I.P. 
Estrada da Portela, Bairro do Zambujal – Alfragide 
Apartado 7586 - 2610-999 Amadora 
Tel: +351 21 092 4682  
ana.garcia@lneg.pt              www.lneg.pt  
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Informação  

 
 
Em resposta à solicitação da empresa PROCESL, para o Estudo de Impacte Ambiental (EIA) 
da REN do projecto: Linha Caniçada – Fafe 2 a 150 kV, em fase de Estudo das Grandes 
Condicionantes, o LNEG informação relativamente aos aspetos da Geologia e Património 
Geológico, Hidrogeologia e Recursos Minerais disponível sobre a área em estudo. 
 
1.GEOLOGIA  

A área em estudo, conforme indicada na planta enviada pela PROCESL, tem cartografia 
geológica disponível na escala 1/50 000 correspondente à Carta Geológica de Portugal nesta 
escala: 
 Folha 5D – Braga com Noticia Explicativa (IGM, 2ª edição 2000) 
 Folha 5B – Ponte da Barca com Noticia Explicativa (SGP, 1974) 
  
A área em estudo encontra-se igualmente abrangida pela Carta Geológica de Portugal na 
escala 1/200 000 folha 1 (SGP 1989) e respetiva Noticia Explicativa (SGP 1992) 
 
A área em estudo encontra-se coberta por cartografia geológica em formato digital. Toda a 
informação geológica disponível na base digital poderá ser obtida junto do Núcleo de 
Cartografia Geológica Digital da Unidade de Geologia, Hidrogeologia e Geologia Costeira do 
LNEG. 
 
Embora nos projetos de estruturas aéreas, como é o caso das linhas elétricas, os aspetos da 
neotectónica não tenham a mesma importância que nas estruturas implantadas no solo, 
assinalamos que, encontrando-se a área em estudo, para a instalação da Linha Caniçada – 
Fafe 2 a 150 kV, nas imediações de importantes falhas com atividade neotectónica (falhas 
ativas), se  recomendam cuidados especiais nos domínios da tectónica e sismicidade, com a 
consulta de bibliografia específica relativa ao tema da neotectónica: 
 
Cabral J. & Ribeiro A. (1988) Carta Neotectónica de Portugal Continental escala 1/1 000 000, 
Dep. Geol. Fac. Ciênc. de Lisboa, Serv. Geol. de Portugal, Gab. Protec. Seg. Nuclear. 
Serviços Geológicos de Portugal) 
 
Cabral J. & Ribeiro A. (1989) Carta Neotectónica de Portugal Continental escala 1/1 000 000  
Notícia Explicativa. Serviços Geológicos de Portugal. 
 
Cabral J. (1995) Neotectónica de Portugal Continental. Memórias do Instituto Geológico e 
Mineiro nº 31, 255 p 
 
 
2.PATRIMÓNIO GEOLÓGICO 

Na base de dados de Geossitios do LNEG consta a existência de património geológico na área 
abrangida pelo projeto com a referência a dois geossítios: Morro Granítico de Nª Srª do Pilar e 
Morro granítico da Serra de S. Mamede de Penafiel, ambos no concelho da Póvoa de 
Lanhoso, que a seguir se descrevem. 
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- Designação do Local: Morro granítico de Nª Srª do Pilar 
Localização: Póvoa de Lanhoso (Morro do Castelo), concelho de Póvoa de Lanhoso, distrito 
de Braga 
Descrição do Geossítio: O morro granítico de Nª Senhora do Pilar corresponde a um enorme 
monólito granítico “ Domo Granítico” que se destaca da plataforma envolvente da Póvoa de 
Lanhoso. 
A geologia é bastante monótona, estando o local assente sobre o granito porfiróide de grão 
médio (granito de Pousadela). Este granito contacta a leste com o granito porfiróide de grão 
grosseiro (granito de Agrela) e a oeste com o granito porfiróide de grão fino (granito de Braga), 
fazendo-se estes contactos pela base do morro. Esta elevação pode corresponder, por esse 
facto, a uma forma de erosão diferencial do granito. Parece-nos, contudo, que esta forma terá 
mais a ver com a densidade de fracturação, que será maior em volta do morro e praticamente 
nula no seu interior. 
Sobre o morro assentam a capela da Nª Senhora do Pilar e o castelo da Póvoa de Lanhoso. 
O Plano Diretor Municipal (PDM) da Póvoa de Lanhoso consignou já este local como sítio a 
preservar como espaço cultural, devido à existência do castelo. 
Área de ocupação do Geossítio: A área de distribuição do geossítio ocupa todo o afloramento 
correspondente ao domo granítico, numa área aproximadamente rectangular de 400x600m  
Litologia: Granito hercínico (Granito de Pousadela - monzogranito biotítico com rara moscovite 
porfiroide de grão médio a fino) 
Medidas de Protecção Recomendadas: Interdição de todas as intervenções que prejudiquem a 
morfologia natural e o enquadramento paisagístico. 
Interesse:  
Mineralógico/Petrológico/Geoquímico - Importância média 
Tectónico-Estrutural - importância média 
Geomorfológico - importância elevada 
Didático - importância média 
 
- Designação do Local: Serra de S. Mamede de Penafiel 
Localização: A cerca de 3.5Km a Noroeste da localidade de Serzedelo, concelho de Póvoa de 
Lanhoso e parcialmente Vieira do Minho, distrito de Braga 
Descrição do Geossítio: 
Do ponto de vista geológico a área é ocupada pelo granito porfiróide de grão médio grosseiro, 
com designação regional de granito de Agrela. A geologia é um pouco monótona, tendo esta 
serra a particularidade de apresentar magníficos aspetos de morfologia granítica. Há neste 
domínio de tudo um pouco, tors como o que ocupa o alto da serra (tor de São Mamede), 
nubins, bornhards, blocos e caos de blocos.  
É possível encontrar mesmo afloramentos didáticos como os que apresentam aspetos da 
formação das penhas. Associado a tudo isto, a cota relativamente elevada do local leva a uma 
paisagem magnífica sobre as serras do Gerês, Cabreira e sobre o vale do rio Ave com a sua 
paisagem tipicamente minhota. 
O local é conhecido na região pela sua beleza e usado para piqueniques e passeios de 
domingo. No alto da serra existe uma pequena área que foi ajardinada e arranjada como 
parque de merendas. A área não se encontra urbanizada e a cobertura vegetal é escassa 
devido aos numerosos fogos. A serra é normalmente utilizada como pastagem de gado bovino 
e cavalar (garranos típicos da região). 
O PDM consagra toda a área da serra como espaço florestal. 
Área de ocupação do Geossítio: O geossítio ocupa a zona superior da Serra de S. Mamede de 
Penafiel acima da cota 550m numa área aproximadamente rectangular de 1200x2000m. A 
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área do geossítio consta da respectiva ficha do geossitio: Serra da S. Mamede de Penafiel 
apresentada no Geoportal LNEG 
Medidas de Proteção Recomendadas: Preservação de toda a zona da Serra, interditando 
construções, pedreiras ou vazadouros ou quaisquer intervenções que prejudiquem a 
morfologia natural e o enquadramento paisagístico. 
Tipo de Interesse:  
Mineralógico/Petrológico/Geoquímico - Importância média 
Tectónico-Estrutural - importância média 
Geomorfológico - importância elevada 
Didático - importância elevada 
Paisagístico – Importância elevada 
 
Informamos que no Geoportal se encontra disponível toda a informação relativa ao Património 
Geológico existente na base de dados do LNEG que poderá ser acedido em:  
http://geoportal.lneg.pt/index.php?option=com_content&view=article&id=57&Itemid=4 
 
 
Pelo Decreto-Lei nº 142/2008 de 24 de Julho é atribuído ao ICNB, actual ICNF, as funções de 
autoridade nacional para a conservação da natureza e da biodiversidade, que organiza, 
através do Sistema de Informação sob o Património Natural (SIPNAT), a informação relativa a 
biodiversidade e ao Património Geológico presentes no território nacional e nas águas sob 
jurisdição nacional. A informação relativa a geossítios encontra-se em fase de implementação 
pelo que se recomenda a consulta do respectivo site:  
http://www.icnf.pt/portal/naturaclas/patrinatur/sipnat 
 
Pode ainda ser encontrada informação disponível em sites de entidades que se dedicam à 
Conservação do Património Geológico e à proteção de sítios e paisagens de interesse 
geológico nomeadamente da Associação ProGeo – Associação Europeia para a Conservação 
do Património Geológico – Grupo Português: 
http://www.progeo.pt/progeo_pt.htm 
 
No Site da Associação Progeo já referida, encontram-se ainda trabalhos de teses de mestrado 
e doutoramento sob o tema do Património Geológico algumas das quais abordam o património 
geológico de concelhos abrangidos pela área em estudo. Salienta-se a existência da tese de 
mestrado em Património Geológico e Geoconservação da Universidade do Minho de Paula 
Silva, (2007) - Inventariação do Património Geológico do Concelho de Vieira do Minho e sua 
utilização com fins didácticos. Univ. do Minho. Este trabalho apresenta Locais de Interesse 
Geológico/Geossítios (LIG) que se encontram incluídos na área em estudo. 
 
- Geossítio - Lage 
O LIG corresponde aproximadamente à pitoresca aldeia de Lage implantada numa vertente 
com grandes blocos de granito. As casas aproveitam as bolas graníticas, repletas de 
encraves, como paredes. 
Conteúdo (frameworks geológicos): Geomorfologia, Petrologia/Mineralogia, Cultural 
Coordenadas GPS: 29T 0567472 - 4606463 
Caracterização Geomorfológica: 
O LIG surge numa vertente de contornos vincados onde se destaca uma morfologia em bolas 
graníticas, de tamanho diversificado, sendo que algumas estão deslocadas da sua posição 

http://geoportal.lneg.pt/index.php?option=com_content&view=article&id=57&Itemid=4
http://www.icnf.pt/portal/naturaclas/patrinatur/sipnat
http://www.progeo.pt/progeo_pt.htm
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original. Algumas destas geoformas aparecem ainda parcialmente "enterradas", 
correspondendo o seu topo à superfície topográfica. 
 
- Geossítio - Lapa 
O LIG corresponde ao topo de um pequeno monte, onde pode ser observado um interessante 
bloco pedunculado de granito com encraves. O local permite igualmente a observação 
panorâmica da paisagem envolvente. 
Conteúdo (frameworks geológicos): Geomorfologia, Petrologia/Mineralogia, 
Coordenadas GPS 29T 0567707 – 4607345 
Caracterização Geomorfológica: 
O bloco pedunculado integrado no LIG tem a particularidade de não ter a base recoberta por 
arena nem se encontrar ao nível topográfico do terreno. O local permite ainda a observação da 
paisagem envolvente destacando-se o vale de falha do rio Gerês, com uma forma típica em V. 
 
Geossítio - Castro de Anissó 
O LIG corresponde a uma elevação que ocupa o limite poente do alvéolo associado às 
nascentes do rio Ave. Implantado neste relevo, de granito rico em encraves, surge o Castro 
de Anissó. 
Conteúdo (frameworks geológicos): Geomorfologia, Petrologia/Mineralogia, Cultural 
Coordenadas GPS: 29T 0569615 - 4606830 
Caracterização Geomorfológica: 
O LIG corresponde a uma elevação que ocupa o limite poente do alvéolo associado às 
nascentes do rio Ave. Adicionalmente, integra uma morfologia em bolas graníticas, de 
dimensões variadas. Algumas destas bolas aparecem ainda parcialmente "enterradas", 
correspondendo o seu topo à superfície topográfica, nomeadamente as observadas no topo do 
crasto definindo peculiares geoformas com aspecto tubular. 
 
A informação aqui fornecida não invalida a existência de outros trabalhos sobre o tema do 
Património Geológico existentes em diferentes instituições, cuja informação não temos acesso. 
 
Relativamente ao Património Geológico no que respeita ao Geossítio Serra de S. Mamede de 
Penafiel recomenda-se que a Linha Caniçada – Fafe 2 a 150 kV, evite a afetação da área 
abrangida pelo Geossitio. Existe a norte do Geossítio um corredor de passagem de um 
conjunto de linhas já instaladas, recomendando-se que o traçado da linha agora em estudo se 
mantenha dentro da área do referido corredor e caso necessário seja feita a sua passagem a 
norte do referido Geossítio. 
No caso do Geossítio Morro Granítico de Nª Srª do Pilar, em Póvoa de Lanhoso, 
recomenda-se que seja evitada a sua sobrepassagem. 
Do mesmo modo, os geossitios inventariados no concelho de Vieira do Minho, que se 
encontram apresentados na tese de mestrado já referida, de relevância local/concelhia 
deverão sempre que possível ser preservados e evitada a sua afetação. 
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3.HIDROGEOLOGIA 

Nos arquivos de dados hidrogeológicos da Unidade de Geologia e Hidrogeologia e Geologia 
Costeira do LNEG constam 196 pontos de água existentes dentro da área de estudo 
(informação proveniente de relatórios de empresas, outras entidades e inventário de pontos de 
água), A tabela em anexo apresenta a localização geográfica aproximada desses pontos de 
água, ressalve-se que a informação relativa a esses pontos de água não é recente, pelo que 
se aconselha a realização do inventário de pontos de água, independentemente da informação 
que possa ser cedida por outras entidades (Autarquias, APA, etc.). 

A Base de Dados de Recursos Hidrogeológicos pode ser consultada no geoportal do LNEG 
(http://geoportal.lneg.pt/geoportal) na Bases de Dados Online ou no visualizador de mapas 
dentro do tema “Recursos Hidrogeológicos que permite a visualização de dados espaciais em 
formato vectorial e raster”;  

 
Recursos hidrominerais 

- Na área em estudo encontra-se, na margem do rio Ave, a nascente de água mineral 
natural não concessionada designada por Varziela.  

- A informação sobre eventuais pedidos de prospeção e pesquisa de águas minerais 
naturais e águas de nascente e a localização de áreas de concessão hidrotermal e 
respectivos perímetros de protecção deverá ser solicitada à Direção Geral de Energia 
e Geologia (DGEG), entidade que tutela os recursos hidrominerais. 
 

 
Recomenda-se ainda a consulta: 

APA - Versão digital do Atlas do Ambiente - Carta de Nascentes Minerais 

Folha 1 da Carta hidrogeológica de Portugal à escala 1/200 000 e respectiva Notícia 
Explicativa 

Folha 5D (Braga) da Carta geológica de Portugal, à escala 1/50 000 e respectiva Notícia 
Explicativa 

 
 
4.RECURSOS MINERAIS 

 Depósitos minerais  

Na área de implantação do projeto não se conhecem depósitos minerais, nem antigas 
explorações destes.  
No entanto, as zonas a Norte da área de estudo e para Este dessa área apresentam um 
apreciável potencial em recursos de quartzo e feldspato. 

 

 

 

http://geoportal.lneg.pt/geoportal
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Massas minerais 

Na área em estudo intersetada pelo projeto aflora essencialmente o designado Granito de 
Agrela, um monzogranito biotítico, porfiróide, de grão médio. Esta variedade já foi explorada 
para fins industriais no concelho de Póvoa de Lanhoso, nomeadamente no bordo Sudoeste da 
área em estudo (Freguesia de Vilela), desconhecendo-se o estado de atividade das pedreiras. 
Mais importante do ponto de vista ornamental e industrial, o Granito de Gonça aflora 
imediatamente a sul do limite Sudoeste da área (já no Concelho de Guimarães: freguesias de 
Gonça e Gondomar). Os granitos de Celeirós e Vieira do Minho, porfiróides de grão grosseiro, 
aflorantes na área Nordeste, não têm aplicação industrial assinalável, com exceção para os 
saibros resultantes da sua alteração. 
 

Servidões administrativas de âmbito mineiro 

A informação atualizada respeitante a servidões administrativas de âmbito mineiro 
(concessões mineiras/explorações mineiras e de águas, áreas de reserva, áreas cativas, áreas 
pedidas ou concedidas para prospeção e pesquisa de recursos minerais, pedreiras 
licenciadas, etc.) deve ser solicitada à Direcção-Geral de Energia e Geologia - DGEG.  
 

5.CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Aproveitamos para relembrar que Estudo de Impacte Ambiental - EIA a realizar deverá 
apresentar uma adequada caracterização dos Factores Ambientais Geologia, Geomorfologia e 
Património Geológico, Hidrogeologia e Recursos Minerais e proceder à avaliação de 
potenciais impactes e medidas de mitigação, conforme o estipulado nas secções IV e V do nº 
3 do Anexo II da Portaria 330/2001 de 2 de Abril.  
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Anexo 

Tabela pontos de água 

Sistema de coordenadas: Lisboa Hayford Gauss IGeoE 

RefDH 
Tipo de 

captação 
Coordenada 

M (m) 
Coordenada 

P (m) 

Folha 
Militar 

(1:25000) 
Concelho 

43N0091 Nascente 196320 520194 43 Vieira do Minho 

57F0004 Furo 190556 515792 57 Póvoa de Lanhoso 

57F0007 Furo 198330 512331 57 Póvoa de Lanhoso 

57F0008 Furo 192969 512843 57 Póvoa de Lanhoso 

57F0009 Furo 195723 512270 57 Póvoa de Lanhoso 

57F0011 Furo 193980 511886 57 Póvoa de Lanhoso 

57F0012 Furo 194037 511444 57 Póvoa de Lanhoso 

57F0013 Furo 194372 511083 57 Póvoa de Lanhoso 

57F0014 Furo 194041 510911 57 Póvoa de Lanhoso 

57F0021 Furo 189645 510036 57 Póvoa de Lanhoso 

57F0022 Furo 195099 510885 57 Póvoa de Lanhoso 

57F0026 Furo 192690 510158 57 Póvoa de Lanhoso 

57F0028 Furo 196910 510911 57 Póvoa de Lanhoso 

57F0029 Furo 196826 511688 57 Póvoa de Lanhoso 

57F0030 Furo 194547 518247 57 Vieira do Minho 

57F0031 Furo 196801 518405 57 Vieira do Minho 

57F0032 Furo 194693 515334 57 Vieira do Minho 

57F0034 Furo 192100 512670 57 Póvoa de Lanhoso 

57N0005 Nascente 193709 517465 57 Póvoa de Lanhoso 

57N0006 Nascente 193279 517689 57 Póvoa de Lanhoso 

57N0007 Nascente 193222 516883 57 Póvoa de Lanhoso 

57N0008 Nascente 194593 516309 57 Póvoa de Lanhoso 

57N0009 Nascente 193687 515646 57 Póvoa de Lanhoso 

57N0010 Nascente 192587 515246 57 Póvoa de Lanhoso 

57N0011 Nascente 192568 515992 57 Póvoa de Lanhoso 

57N0012 Nascente 191731 517008 57 Póvoa de Lanhoso 

57N0013 Nascente 191449 516616 57 Póvoa de Lanhoso 

57N0014 Nascente 191095 515783 57 Póvoa de Lanhoso 

57N0015 Nascente 190870 515535 57 Póvoa de Lanhoso 

57N0016 Nascente 190669 515178 57 Póvoa de Lanhoso 

57N0017 Nascente 190654 515052 57 Póvoa de Lanhoso 

57N0018 Nascente 190376 515474 57 Póvoa de Lanhoso 

57N0019 Nascente 190033 514165 57 Póvoa de Lanhoso 

57N0020 Nascente 191163 514683 57 Póvoa de Lanhoso 

57N0021 Nascente 191076 514782 57 Póvoa de Lanhoso 

57N0022 Nascente 190924 514420 57 Póvoa de Lanhoso 

57N0023 Nascente 191026 514318 57 Póvoa de Lanhoso 

57N0024 Nascente 189820 514496 57 Póvoa de Lanhoso 

57N0038 Nascente 196975 513142 57 Póvoa de Lanhoso 
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RefDH 
Tipo de 

captação 
Coordenada 

M (m) 
Coordenada 

P (m) 

Folha 
Militar 

(1:25000) 
Concelho 

57N0039 Nascente 196647 513709 57 Póvoa de Lanhoso 

57N0040 Nascente 197698 513111 57 Póvoa de Lanhoso 

57N0041 Nascente 198272 512232 57 Póvoa de Lanhoso 

57N0042 Nascente 197656 512015 57 Póvoa de Lanhoso 

57N0043 Nascente 197268 512007 57 Póvoa de Lanhoso 

57N0044 Nascente 196845 512122 57 Póvoa de Lanhoso 

57N0045 Nascente 193584 513728 57 Póvoa de Lanhoso 

57N0046 Nascente 193295 513792 57 Póvoa de Lanhoso 

57N0047 Nascente 194029 514222 57 Póvoa de Lanhoso 

57N0048 Nascente 195677 512327 57 Póvoa de Lanhoso 

57N0049 Nascente 195719 512932 57 Póvoa de Lanhoso 

57N0050 Nascente 195962 512441 57 Póvoa de Lanhoso 

57N0051 Nascente 195696 512152 57 Póvoa de Lanhoso 

57N0052 Nascente 195639 511722 57 Póvoa de Lanhoso 

57N0053 Nascente 195293 511992 57 Póvoa de Lanhoso 

57N0056 Nascente 192671 512586 57 Póvoa de Lanhoso 

57N0057 Nascente 194863 512624 57 Póvoa de Lanhoso 

57N0058 Nascente 194836 512890 57 Póvoa de Lanhoso 

57N0059 Nascente 194965 513081 57 Póvoa de Lanhoso 

57N0060 Nascente 194139 512681 57 Póvoa de Lanhoso 

57N0090 Nascente 189938 516392 57 Póvoa de Lanhoso 

57N0091 Nascente 189820 517008 57 Póvoa de Lanhoso 

57N0095 Nascente 193508 512479 57 Póvoa de Lanhoso 

57N0096 Nascente 191365 511410 57 Póvoa de Lanhoso 

57N0097 Nascente 191243 510672 57 Póvoa de Lanhoso 

57N0098 Nascente 191814 511296 57 Póvoa de Lanhoso 

57N0099 Nascente 191346 511890 57 Póvoa de Lanhoso 

57N0100 Nascente 191335 512460 57 Póvoa de Lanhoso 

57N0101 Nascente 190703 512274 57 Póvoa de Lanhoso 

57N0102 Nascente 190204 512575 57 Póvoa de Lanhoso 

57N0103 Nascente 190406 511003 57 Póvoa de Lanhoso 

57N0105 Nascente 196000 510310 57 Póvoa de Lanhoso 

57N0106 Nascente 195019 510223 57 Póvoa de Lanhoso 

57N0109 Nascente 191468 510923 57 Póvoa de Lanhoso 

57N0110 Nascente 192347 510870 57 Póvoa de Lanhoso 

57N0111 Nascente 192058 510421 57 Póvoa de Lanhoso 

57N0112 Nascente 192324 512902 57 Póvoa de Lanhoso 

57N0119 Nascente 195388 510527 57 Póvoa de Lanhoso 

57N0120 Nascente 196560 510108 57 Póvoa de Lanhoso 

57N0121 Nascente 196815 510683 57 Póvoa de Lanhoso 

57N0122 Nascente 194348 518520 57 Vieira do Minho 

57N0123 Nascente 192728 518348 57 Vieira do Minho 
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RefDH 
Tipo de 

captação 
Coordenada 

M (m) 
Coordenada 

P (m) 

Folha 
Militar 

(1:25000) 
Concelho 

57N0124 Nascente 194352 518078 57 Vieira do Minho 

57N0125 Nascente 194173 517890 57 Vieira do Minho 

57N0126 Nascente 193904 518042 57 Vieira do Minho 

57N0127 Nascente 195134 517487 57 Vieira do Minho 

57N0128 Nascente 195349 516649 57 Vieira do Minho 

57N0129 Nascente 196043 517526 57 Vieira do Minho 

57N0130 Nascente 195845 517702 57 Vieira do Minho 

57N0131 Nascente 196751 518259 57 Vieira do Minho 

57N0132 Nascente 197024 519306 57 Vieira do Minho 

57N0135 Nascente 195147 518172 57 Vieira do Minho 

57N0136 Nascente 195355 518523 57 Vieira do Minho 

57N0137 Nascente 196004 518917 57 Vieira do Minho 

57N0138 Nascente 196263 518788 57 Vieira do Minho 

57N0139 Nascente 195954 518736 57 Vieira do Minho 

57N0140 Nascente 196776 516052 57 Vieira do Minho 

57N0141 Nascente 197082 515415 57 Vieira do Minho 

57N0142 Nascente 197018 515157 57 Vieira do Minho 

57N0143 Nascente 197545 515033 57 Vieira do Minho 

57N0144 Nascente 196914 514804 57 Vieira do Minho 

57N0145 Nascente 196225 515589 57 Vieira do Minho 

57N0146 Nascente 196947 514972 57 Vieira do Minho 

57N0147 Nascente 194767 515100 57 Vieira do Minho 

57N0148 Nascente 195069 515146 57 Vieira do Minho 

57N0149 Nascente 195089 514951 57 Vieira do Minho 

57N0150 Nascente 195339 515065 57 Vieira do Minho 

57N0151 Nascente 195517 515078 57 Vieira do Minho 

57N0152 Nascente 198426 511409 57 Vieira do Minho 

57N0153 Nascente 198789 511202 57 Vieira do Minho 

57N0154 Nascente 198878 510682 57 Vieira do Minho 

57N0155 Nascente 198316 510610 57 Vieira do Minho 

57N0157 Nascente 192975 519468 57 Vieira do Minho 

57N0158 Nascente 192543 519887 57 Vieira do Minho 

57N0159 Nascente 191513 519890 57 Vieira do Minho 

57N0160 Nascente 191153 519647 57 Vieira do Minho 

57N0164 Nascente 192130 518559 57 Vieira do Minho 

57N0165 Nascente 198305 515765 57 Vieira do Minho 

57N0168 Nascente 196043 516925 57 Vieira do Minho 

57N0169 Nascente 198126 516859 57 Vieira do Minho 

57N0170 Nascente 198355 516429 57 Vieira do Minho 

57N0171 Nascente 198197 516570 57 Vieira do Minho 

57N0173 Nascente 197713 518487 57 Vieira do Minho 

57N0184 Nascente 196162 519689 57 Vieira do Minho 
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RefDH 
Tipo de 

captação 
Coordenada 

M (m) 
Coordenada 

P (m) 

Folha 
Militar 

(1:25000) 
Concelho 

57N0185 Nascente 196886 519978 57 Vieira do Minho 

57N0186 Nascente 194689 519971 57 Vieira do Minho 

57N0187 Nascente 194962 519000 57 Vieira do Minho 

57N0188 Nascente 194991 519173 57 Vieira do Minho 

57N0189 Nascente 195125 519669 57 Vieira do Minho 

57N0190 Nascente 195196 519426 57 Vieira do Minho 

57N0193 Nascente 198809 515044 57 Vieira do Minho 

57N0194 Nascente 199322 513862 57 Vieira do Minho 

57N0195 Nascente 199109 513432 57 Vieira do Minho 

57N0198 Nascente 194568 510517 57 Guimarães 

57N0199 Nascente 194221 510633 57 Guimarães 

57P0002 Poço 192731 515478 57 Póvoa de Lanhoso 

57P0003 Poço 189626 514043 57 Póvoa de Lanhoso 

57P0009 Poço 194917 517948 57 Vieira do Minho 

71F0006 Furo 189917 506117 71 Póvoa de Lanhoso 

71F0007 Furo 190881 507909 71 Póvoa de Lanhoso 

71F0008 Furo 189980 509367 71 Póvoa de Lanhoso 

71F0009 Furo 195899 509364 71 Póvoa de Lanhoso 

71F0010 Furo 195330 509483 71 Póvoa de Lanhoso 

71F0011 Furo 191325 509598 71 Póvoa de Lanhoso 

71F0012 Furo 191602 509210 71 Póvoa de Lanhoso 

71F0024 Furo 192842 509240 71 Guimarães 

71F0025 Furo 192913 509137 71 Guimarães 

71F0027 Furo 197234 506174 71 Fafe 

71F0034 Furo 195383 506664 71 Fafe 

71F0035 Furo 192881 508180 71 Fafe 

71N0014 Nascente 191643 506427 71 Guimarães 

71N0015 Nascente 191424 506249 71 Guimarães 

71N0016 Nascente 191278 506894 71 Póvoa de Lanhoso 

71N0017 Nascente 191192 507705 71 Póvoa de Lanhoso 

71N0018 Nascente 191479 507599 71 Póvoa de Lanhoso 

71N0019 Nascente 191385 507872 71 Póvoa de Lanhoso 

71N0020 Nascente 191035 507779 71 Póvoa de Lanhoso 

71N0021 Nascente 190691 507826 71 Póvoa de Lanhoso 

71N0022 Nascente 190160 507472 71 Póvoa de Lanhoso 

71N0023 Nascente 190254 507158 71 Póvoa de Lanhoso 

71N0024 Nascente 190220 506537 71 Póvoa de Lanhoso 

71N0025 Nascente 189837 509411 71 Póvoa de Lanhoso 

71N0026 Nascente 189873 509220 71 Póvoa de Lanhoso 

71N0032 Nascente 195865 509495 71 Póvoa de Lanhoso 

71N0033 Nascente 196536 509154 71 Póvoa de Lanhoso 

71N0034 Nascente 197862 509806 71 Póvoa de Lanhoso 
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RefDH 
Tipo de 

captação 
Coordenada 

M (m) 
Coordenada 

P (m) 

Folha 
Militar 

(1:25000) 
Concelho 

71N0035 Nascente 191545 509771 71 Póvoa de Lanhoso 

71N0036 Nascente 191048 509351 71 Póvoa de Lanhoso 

71N0037 Nascente 199440 509281 71 Vieira do Minho 

71N0038 Nascente 199493 509199 71 Vieira do Minho 

71N0088 Nascente 191245 505324 71 Guimarães 

71N0104 Nascente 192341 508967 71 Guimarães 

71N0105 Nascente 192248 509112 71 Guimarães 

71N0106 Nascente 192831 509358 71 Guimarães 

71N0107 Nascente 192791 508990 71 Guimarães 

71N0108 Nascente 192420 508358 71 Guimarães 

71N0109 Nascente 194420 509546 71 Guimarães 

71N0110 Nascente 193943 509815 71 Guimarães 

71N0111 Nascente 193919 509028 71 Guimarães 

71N0112 Nascente 193517 509081 71 Guimarães 

71N0113 Nascente 192597 509824 71 Póvoa de Lanhoso 

71N0120 Nascente 195204 505516 71 Fafe 

71N0122 Nascente 195964 506763 71 Fafe 

71N0123 Nascente 195780 508262 71 Fafe 

71N0161 Nascente 193233 506682 71 Fafe 

71N0162 Nascente 193041 506977 71 Fafe 

71N0163 Nascente 192809 507375 71 Fafe 

71N0164 Nascente 194078 506597 71 Fafe 

71N0165 Nascente 195299 506928 71 Fafe 

71N0166 Nascente 194395 506714 71 Fafe 

71N0172 Nascente 193644 508188 71 Fafe 

71N0173 Nascente 194100 508219 71 Fafe 

71N0174 Nascente 198088 508699 71 Fafe 

71N0175 Nascente 197052 507315 71 Fafe 

71N0177 Nascente 197036 506696 71 Fafe 

71N0178 Nascente 197179 506316 71 Fafe 

71P0003 Poço 190354 508797 71 Póvoa de Lanhoso 

Sistema de coordenadas: Lisboa Hayford Gauss IGeoE 
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Raquel Brito - PROCESL

De: Diogo Alexandre Costa Simões <dasimoes@psp.pt>

Enviado: quinta-feira, 20 de Abril de 2017 12:11

Para: Raquel Brito - PROCESL

Cc: Pedro Nuno Resende Melo Coelho De Moura; DN DAE - Divisão de Explosivos

Assunto: RE: Estudo de Impacte Ambiental do Projeto da Rede Nacional de Transporte 

"Linha Caniçada - Fafe 2, a 150 kV (LCD.FAF 2) (T2017-167-00)

Anexos: MOURA SILVA E FILHOS LDA.kmz; Zona Segurança Moura Silva e Filhos.pdf

Ex.ma Sr.ª  
Raquel Brito 
 
 
Relativamente ao assunto em epígrafe e de harmonia com o solicitado, informa-se V. Ex.ª que existe uma empresa 
com estabelecimentos de fabrico e de armazenagem de produtos explosivos legalizados na área em causa. 
 
Trata-se da empresa MOURA SILVA & FILHOS, S.A., coordenadas geográficas “Google Earth”: 
41°34'20.29"N    8°13'40.39"W, a qual se encontra assinalada no ficheiro com a extensão KMZ (Google Earth) em 
anexo e a qual possui os seguintes licenciamentos naquela área: 
 

1. Fábrica de explosivos com o Alvará n.º 819, de 1998-04-08; 
2. Paiol permanente com o Alvará n.º 744, de 1981-02-27; 
3. Oficina de fabrico de rastilho com o Alvará n.º 751, de 1984-04-10; 
4. Oficina de fabrico de pólvora com o Alvará n.º 719, de 1974-08-28; 
5. Oficina pirotécnica com o Alvará n.º 417, de 1952-03-21. 

 
Da conjugação das Zonas de Segurança afetas a estes licenciamentos resulta a área assinalada a vermelho na planta 
em anexo com essa mesma referência. 
 
De referir ainda que os licenciamentos em causa derivam da aplicação do Regulamento sobre o Licenciamento dos 
Estabelecimentos de Fabrico e de Armazenagem de Produtos Explosivos (RLEFAPE), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 
376/84, de 30 de novembro, conjugado com as disposições de segurança vertidas no Regulamento de Segurança 
dos Estabelecimentos de Fabrico e de Armazenagem de Produtos Explosivos (RSEFAPE), aprovado pelo Decreto-Lei 
n.º 139/2002, de 17 de maio, onde se destaca o n.º 4 do artigo 12.º do RSEFAPE, nomeadamente, na zona de 
segurança não podem existir ou construir-se quaisquer edificações, vias de comunicação ou instalações de 
transporte de energia ou comunicações, além das indispensáveis ao serviço do estabelecimento. 
 
Com os melhores cumprimentos, 
         

           

          Diogo Alexandre Costa Simões 
       Comissário 
       ________________________ 
       Chefe da Divisão de Explosivos 
       DAE/DN/PSP 
       Rua Artilharia 1, n.º 21 
       1269-003 Lisboa 
       T. 213 703 913 
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De: Raquel Brito - PROCESL [mailto:rqbrito@procesl.pt]  
Enviada: quarta-feira, 12 de Abril de 2017 15:32 
Para: DN DAE 
Cc: Ana Margarida Magina - PROCESL 
Assunto: Estudo de Impacte Ambiental do Projeto da Rede Nacional de Transporte "Linha Caniçada - Fafe 2, a 150 
kV (LCD.FAF 2) (T2017-167-00) 
 
Exmo. Senhor Presidente, 
 
A PROCESL encontra-se a elaborar para a REN – Rede Eléctrica Nacional S.A., o Estudo de Impacte Ambiental (EIA) 
do Projeto da Rede Nacional de Transporte de Electricidade "Linha Caniçada - Fafe 2, a 150 kV ". O EIA é precedido 
de um Estudo de Grandes Condicionantes Ambientais (EGCA), fase em que se encontra o presente projeto, do qual 
resultará um conjunto de corredores alternativos para a passagem da linha elétrica e que serão objeto de estudo no 
EIA, em fase de Projeto de Execução. 
 
O estabelecimento da Linha Caniçada – Fafe 2, a 150 kV, entre o Posto de Corte da Caniçada e a Abertura da Linha 
Parque Eólico Terras Altas de Fafe – Riba d’Ave para a Subestação de Fafe, enquadra-se na estratégia de 
desenvolvimento e investimento preconizados no Plano de Desenvolvimento e Investimento da Rede de Transporte 
de Eletricidade (PDIRT) e tem como data prevista para entrada em serviço 2019. 
 
Este projeto faz parte da segunda etapa estabelecida para a alimentação da Subestação de Fafe e que contempla o 
prolongamento dos dois ramais (ambos em linha dupla) já construídos para desvio para Fafe das antigas linhas 
Terras Altas de Fafe - Riba d’Ave e Caniçada - Riba d’Ave 2, estendendo um deles até ao posto de corte da Caniçada 
e o outro até à subestação de Pedralva. 
 
No âmbito do EGCA foi definida uma área de estudo, em que serão avaliados em fase de EIA, os impactes sobre o 
ambiente biofísico e/ou socioeconómico resultantes da implementação do Projeto, sobretudo nas fases de 
construção e exploração. 
 
Assim, e para uma maior eficácia desta análise, solicita-se a V. Ex.ª a disponibilização de informação relativa a 
eventuais condicionantes existentes na área em estudo, preferencialmente em suporte digital editável, 
nomeadamente: 
 

 Localização de instalações, equipamentos ou outras infraestruturas militares que possam vir a ser afetadas 
pelo projeto; 

 Localização de estabelecimentos e infraestruturas com produtos explosivos e substâncias perigosas 
(particularmente combustíveis líquidos ou gasosos) e respetivas zonas de segurança estabelecidas; 

 Identificação de áreas de servidão associadas (incluindo a referência aos diplomas legais que as 
estabelecem). 

 Outras condicionantes ao desenvolvimento do projeto. 
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Para facilitar a Vossa análise, anexamos Figura com o Enquadramento da Área de Estudo, bem como o limite da 
área de estudo em formato dwg, shapefile (sistema de coordenadas ETRS89) e .kmz. Este pedido foi enviado via 
correio registado através do Oficio de referencia n.º CE-2894-2017, de 7 de abril de 2017. 
 
No caso de haver lugar ao pagamento da informação requerida, solicita-se a comunicação prévia dos custos 
associados. Para tal, pedimos que entrem em contacto connosco através do telefone 210 067 200, fax 210 067 299 
ou do endereço eletrónico amagina@procesl.pt (Eng.ª Ana Margarida Magina).  
 
Face ao prazo de execução do estudo, agradecemos que a informação acima indicada nos seja facultada com a 
maior brevidade possível, de preferência até ao dia 21 de abril de 2017. 
 
Agradecendo uma vez mais a atenção dispensada, apresentamos os nossos melhores cumprimentos e colocamo-nos 
à V. inteira disposição para qualquer esclarecimento que se considere necessário.  
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Raquel Brito - PROCESL

De: António Barahona <antonio.barahona@turismodeportugal.pt>

Enviado: sexta-feira, 5 de maio de 2017 16:07

Para: Ana Margarida Magina - PROCESL; Raquel Brito - PROCESL

Cc: Fernanda Praça; Fernanda Viseu

Assunto: Estudo de Impacte Ambiental do projeto da Rede Nacional de Transporte "Linha 

Caniçada-Fafe 2, a 150kV(LCD.FAF 2)

Sinal. de seguimento: Dar seguimento

Estado do sinalizador: Sinalizado

Ao cuidado da Eng.ª Ana Margarida Magina e da Eng.ª Raquel Brito 
 
 
Assunto: EIA do projeto da Rede Nacional de Transporte “Linha Caniçada-Fafe 2, a 150 kV (LCD.FAF 2) 
 
N/ Ref. ª SAI/2017/6109 
 

Reportando-nos ao assunto mencionado em epígrafe, e no seguimento do pedido formulado por V. Exa, cumpre 
referir o seguinte: 

1. Na área em estudo foram identificadas ocorrências, de acordo com a localização que se encontra 
identificada nas figuras anexas: 
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a) Empreendimentos turísticos classificados: 

- O Hotel Rural ”Aquafalls Hotel Rural & SPA” no Lugar de S. Miguel, na freguesia da Caniçada, no 
concelho de Vieira do Minho, de 5*, com 48 camas distribuídas por 24 unidades de alojamento; 

- A Pousada de S. Bento na Caniçada, freguesia de Soengas, no concelho de Vieira do Minho, com 76 
camas distribuídas por 38 unidades de alojamento; 

Alerta-se que as imagens não incluem as tipologias de empreendimentos turísticos cuja competência de 
classificação é da Câmara Municipal (1). 

b) Empreendimentos turísticos com parecer favorável do Turismo de Portugal:  

- Hotel no lugar de S. Miguel, na freguesia da Caniçada, no concelho de Vieira do Minho, de 4*, com 63 
camas distribuídas por 38 unidades de alojamento; 

- Hotel “Herdade do Gerês” na localidade da Bouça, na freguesia da Serzedelo, no concelho de Póvoa de 
Lanhoso, de 4*, com 100 camas distribuídas por 50 unidades de alojamento; 

- Aldeamento Turístico “Diverlanhoso” na localidade de Porto de Bois, na freguesia da Oliveira, no 
concelho de Póvoa de Lanhoso, de 3*, com 46 camas distribuídas por 10 unidades de alojamento; 

c) Loteamentos de empreendimentos turísticos com parecer favorável do Turismo de Portugal: não foi 
detetado nenhum empreendimento; 

d) Planos de Pormenor com parecer favorável do Turismo de Portugal: não foi detetado nenhum plano; 

e) Planos de Urbanização com parecer favorável do Turismo de Portugal: 
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- PU de Urbanização das Cerdeirinhas, na localidade das Cerdeirinhas, no concelho de Vieira do Minho, 
com uso habitacional; 

f) Outro tipo de empreendimentos: não foi detetado nenhum empreendimento; 

(1) Empreendimentos de turismo no espaço rural, nas modalidades de casa de campo e agroturismo; empreendimentos de turismo de 

habitação; e parques de campismo e de caravanismo. 

1.1.1. As imagens remetidas em anexo identificam, ainda, ocorrências numa faixa de 2.000 metros a partir da área 
de estudo:               

a) Empreendimentos turísticos classificados: 

- Numa envolvente de cerca de 70 m, o Hotel Rural ”Vila Joaquina” no lugar de Aldeia, na freguesia de 
Nossa Senhora do Amparo, no concelho de Póvoa de Lanhoso, de 3*, com 30 camas distribuídas por 15 
unidades de alojamento; 

- Numa envolvente de cerca de 850 m, o Hotel Rural ”Maria da Fonte” na freguesia de Calvos, no 
concelho de Póvoa de Lanhoso, de 3*, com 61 camas distribuídas por 31 unidades de alojamento; 

- Numa envolvente de cerca de 1.350 m, o Hotel ”Nascente do Ave 2”, no lugar de Sainhas, na freguesia 
de Guilhofrei, no concelho de Vieira do Minho, de 3*, com 26 camas distribuídas por 13 unidades de 
alojamento; 

- Numa envolvente de cerca de 1.400 m, o Hotel ”Nascente do Ave 1”, no lugar de Sainhas, na freguesia 
de Rossas, no concelho de Vieira do Minho, de 2*, com 22 camas distribuídas por 12 unidades de 
alojamento; 

- Numa envolvente de cerca de 1.500 m, o Hotel ”Arijal”, na Rua Padre José Alves Vieira, na freguesia e 
concelho de Vieira do Minho, de 2*, com 28 camas distribuídas por 14 unidades de alojamento; 

- Numa envolvente de cerca de 1.750 m, o Hotel ”Póvoa de Lanhoso” na freguesia de Nossa Senhora do 
Amparo, no concelho de Póvoa de Lanhoso, de 3*, com 78 camas distribuídas por 39 unidades de 
alojamento; 

Alerta-se que as imagens não incluem as tipologias de empreendimentos turísticos cuja competência de 
classificação é da Câmara Municipal (1). 

b) Empreendimentos turísticos com parecer favorável do Turismo de Portugal:  

- Numa envolvente de cerca de 800 m, um Hotel Rural no lugar de Sanguinhedo, na freguesia e concelho 
de Vieira do Minho, de 3*, com 30 camas distribuídas por 15 unidades de alojamento; 

c) Loteamentos de empreendimentos turísticos com parecer favorável do Turismo de Portugal: não foi 
detetado nenhum empreendimento; 

d) Planos de Pormenor com parecer favorável do Turismo de Portugal: não foi detetado nenhum plano; 

e) Planos de Urbanização com parecer favorável do Turismo de Portugal: não foi detetado nenhum plano; 

f) Outro tipo de empreendimentos: não foi detetado nenhum empreendimento; 

2. Informa-se que não é possível disponibilizar informação georreferenciada em formato shapefile. 
 

3. Mais se informa que não existe nestes serviços qualquer outra informação de índole turística relevante para 
o processo supra mencionado. 

 
Com os melhores cumprimentos, 
 
António Barahona 
Departamento do Ordenamento do Território 
Direcção da Qualificação da Oferta 
 Turismo de Portugal, I. P.  
antonio.barahona@turismodeportugal.pt  |  Tel. + 351 21 114 02 21 |  Fax. +351 21 114 08 31 
www.turismodeportugal.pt / www.visitportugal.com / www.descubraportugal.pt    
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Raquel Brito - PROCESL

De: Nuno Ferreira <nuno.ferreira@portoenorte.pt>

Enviado: terça-feira, 2 de Maio de 2017 17:40

Para: Raquel Brito - PROCESL

Cc: Ana Margarida Magina - PROCESL

Assunto: RE: Estudo de Impacte Ambiental do Projeto da Rede Nacional de Transporte 

"Linha Caniçada - Fafe 2, a 150 kV (LCD.FAF 2) (T2017-167-00)

Anexos: Emp_Turisticos_Fafe_PLanhos_VieiraMinho_Guimaraes.xlsx

Sinal. de seguimento: Dar seguimento

Estado do sinalizador: Sinalizado

Boa tarde Sra. Engª Raquel Brito 
 
No seguimento dos emails infra, anexo a listagem dos empreendimentos turísticos existentes nos municípios 
abrangidos pelo estudo. 
 
Relativamente ao Inventário de recursos turísticos, os mesmo são extensos e a sua definição, por vezes, carece de 
uma proximidade maior para a atribuição de interesse turístico, pelo que será difícil neste momento estar a 
classificá-los. Contudo, os monumentos, espaços arqueológicos, outros locais de interesse existentes já se 
encontram salvaguardados legislação específica. 
 
Nos territórios abrangidos, não é do nosso conhecimento a existência de outras condicionantes ao desenvolvimento 
do projeto. 
 
Com os melhores cumprimentos, 
Nuno Ferreira 
GEP/GAE - Departamento Operacional 
------------------------------------------------------------------- 

 
Turismo do Porto e Norte de Portugal, E.R. 
Castelo Santiago da Barra   4900-360 VIANA DO CASTELO 
Telef. +351 258 820 270   Fax: +351 258 829 798   www.portoenorte.pt  

   
 
Não esqueça as suas responsabilidades ambientais, antes de imprimir este e-mail certifique-se de que é mesmo necessário 
 

 
 
 
 

De: Raquel Brito - PROCESL [mailto:rqbrito@procesl.pt]  
Enviada: 2 de maio de 2017 14:58 
Para: Nuno Ferreira <nuno.ferreira@portoenorte.pt> 
Cc: Ana Margarida Magina - PROCESL <amagina@procesl.pt> 
Assunto: RE: Estudo de Impacte Ambiental do Projeto da Rede Nacional de Transporte "Linha Caniçada - Fafe 2, a 
150 kV (LCD.FAF 2) (T2017-167-00) 
 
Caro Nuno Ferreiro, 
  
peço desculpa mas tinha entendido que nos ia enviar a informação em formato PDF. Sendo assim enviamos-lhe a 
Área de Estudo do referido Projeto em formato PDF. 
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Muito obrigada. 
Atentamente. 
Raquel Brito 
  

 
  

De: Nuno Ferreira [mailto:nuno.ferreira@portoenorte.pt]  
Enviada: terça-feira, 2 de Maio de 2017 14:53 
Para: Raquel Brito - PROCESL 
Cc: Ana Margarida Magina - PROCESL 
Assunto: RE: Estudo de Impacte Ambiental do Projeto da Rede Nacional de Transporte "Linha Caniçada - Fafe 2, a 
150 kV (LCD.FAF 2) (T2017-167-00) 
  
Boa tarde Sra. Engª Raquel Brito 
 
Nós queríamos avaliar a documentação para emissão de parecer. 
Como não conseguimos abrir os ficheiros remetidos no primeiro email, enviei-lhe o email da semana passada no 
sentido de solicitar esses mesmos ficheiros em formato PDF.  
Caso contrário não conseguiremos avaliar. 
 
Obrigado. 
Com os melhores cumprimentos, 
Nuno Ferreira 
GEP/GAE - Departamento Operacional 
------------------------------------------------------------------- 

 
Turismo do Porto e Norte de Portugal, E.R. 
Castelo Santiago da Barra   4900-360 VIANA DO CASTELO 
Telef. +351 258 820 270   Fax: +351 258 829 798   www.portoenorte.pt  

   
Não esqueça as suas responsabilidades ambientais, antes de imprimir este e-mail certifique-se de que é mesmo necessário 
  
  

De: Raquel Brito - PROCESL [mailto:rqbrito@procesl.pt]  
Enviada: 2 de maio de 2017 14:49 
Para: Nuno Ferreira <nuno.ferreira@portoenorte.pt> 
Cc: Ana Margarida Magina - PROCESL <amagina@procesl.pt> 
Assunto: RE: Estudo de Impacte Ambiental do Projeto da Rede Nacional de Transporte "Linha Caniçada - Fafe 2, a 
150 kV (LCD.FAF 2) (T2017-167-00) 
  
Caro Nuno Ferreira, 
  
ficamos a aguardar a documentação. 
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Muito obrigada pela atenção dispensada. 
Atentamente. 
Raquel Brito 
  

 
  

De: Nuno Ferreira [mailto:nuno.ferreira@portoenorte.pt]  
Enviada: sexta-feira, 28 de Abril de 2017 14:50 
Para: Raquel Brito - PROCESL 
Assunto: FW: Estudo de Impacte Ambiental do Projeto da Rede Nacional de Transporte "Linha Caniçada - Fafe 2, a 
150 kV (LCD.FAF 2) (T2017-167-00) 
  
Boa tarde Sra. Engª Raquel Brito 
Será possível remeter toda a documentação em formato PDF. 
O nosso compromisso será remeter parecer até dia 2 de maio. 
Obrigado. 
Com os melhores cumprimentos, 
Nuno Ferreira 
GEP/GAE - Departamento Operacional 
------------------------------------------------------------------- 

 
Turismo do Porto e Norte de Portugal, E.R. 
Castelo Santiago da Barra   4900-360 VIANA DO CASTELO 
Telef. +351 258 820 270   Fax: +351 258 829 798   www.portoenorte.pt  

   
 
Não esqueça as suas responsabilidades ambientais, antes de imprimir este e-mail certifique-se de que é mesmo necessário 
  
  
  

De: Raquel Brito - PROCESL [mailto:rqbrito@procesl.pt]  
Enviada: 12 de abril de 2017 15:32 
Para: Turismo <turismo@portoenorte.pt> 
Cc: Ana Margarida Magina - PROCESL <amagina@procesl.pt> 
Assunto: Estudo de Impacte Ambiental do Projeto da Rede Nacional de Transporte "Linha Caniçada - Fafe 2, a 150 
kV (LCD.FAF 2) (T2017-167-00) 
  
Exmo. Senhor Presidente, 
  
A PROCESL encontra-se a elaborar para a REN – Rede Eléctrica Nacional S.A., o Estudo de Impacte Ambiental (EIA) 
do Projeto da Rede Nacional de Transporte de Electricidade "Linha Caniçada - Fafe 2, a 150 kV ". O EIA é precedido 
de um Estudo de Grandes Condicionantes Ambientais (EGCA), fase em que se encontra o presente projeto, do qual 
resultará um conjunto de corredores alternativos para a passagem da linha elétrica e que serão objeto de estudo no 
EIA, em fase de Projeto de Execução. 
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O estabelecimento da Linha Caniçada – Fafe 2, a 150 kV, entre o Posto de Corte da Caniçada e a Abertura da Linha 
Parque Eólico Terras Altas de Fafe – Riba d’Ave para a Subestação de Fafe, enquadra-se na estratégia de 
desenvolvimento e investimento preconizados no Plano de Desenvolvimento e Investimento da Rede de Transporte 
de Eletricidade (PDIRT) e tem como data prevista para entrada em serviço 2019. 
  
Este projeto faz parte da segunda etapa estabelecida para a alimentação da Subestação de Fafe e que contempla o 
prolongamento dos dois ramais (ambos em linha dupla) já construídos para desvio para Fafe das antigas linhas 
Terras Altas de Fafe - Riba d’Ave e Caniçada - Riba d’Ave 2, estendendo um deles até ao posto de corte da Caniçada 
e o outro até à subestação de Pedralva. 
  
No âmbito do EGCA foi definida uma área de estudo, em que serão avaliados em fase de EIA, os impactes sobre o 
ambiente biofísico e/ou socioeconómico resultantes da implementação do Projeto, sobretudo nas fases de 
construção e exploração. 
  
Assim, e para uma maior eficácia desta análise, solicita-se a V. Ex.ª a disponibilização de informação relativa a 
eventuais condicionantes existentes na área em estudo, preferencialmente em suporte digital editável, 
nomeadamente: 
  

         Inventário de recursos turísticos; 

         Projetos e empreendimentos turísticos existentes e/ou previstos; 

         Outras condicionantes ao desenvolvimento do projeto existentes. 
  
Para facilitar a Vossa análise, anexamos Figura com o Enquadramento da Área de Estudo, bem como o limite da 
área de estudo em formato dwg, shapefile (sistema de coordenadas ETRS89) e .kmz. Este pedido foi enviado via 
correio registado através do Oficio de referencia n.º CE-2889-2017, de 7 de abril de 2017. 
  
No caso de haver lugar ao pagamento da informação requerida, solicita-se a comunicação prévia dos custos 
associados. Para tal, pedimos que entrem em contacto connosco através do telefone 210 067 200, fax 210 067 299 
ou do endereço eletrónico amagina@procesl.pt (Eng.ª Ana Margarida Magina).  
  
Face ao prazo de execução do estudo, agradecemos que a informação acima indicada nos seja facultada com a 
maior brevidade possível, de preferência até ao dia 21 de abril de 2017. 
  
Agradecendo uma vez mais a atenção dispensada, apresentamos os nossos melhores cumprimentos e colocamo-nos 
à V. inteira disposição para qualquer esclarecimento que se considere necessário.  
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Quadro II.1 – População residente e densidade populacional na AE, por município e 

freguesia abrangidos (INE, Censos 2001, 2011) 

REORGANIZAÇÃO 
ADMINISTRATIVA 2013 

LOCALIZAÇÃO GEOGRÁFICA 
(À DATA DOS CENSOS 2001) 

POPULAÇÃO 
RESIDENTE 

CENSOS 2001 
(N.º) 

POPULAÇÃO 
RESIDENTE 

CENSOS 2011 
(N.º) 

DENSIDADE 
POPULACIONAL 
2011 (N.º/ KM²) 

Norte 3 687 293 3 689 682 173,3 

Ave 509 968 511 737 410,7 

Fafe 52 757 50 633 231,1 

União de freguesias de Agrela e 
Serafão 

Agrela 271 187 95,2 

Serafão 1 195 996 128,3 

União de freguesias de Freitas e 
Vila Cova 

Freitas 745 585 88,5 

Vila Cova 252 219 45 

União de freguesias de Monte e 
Queimadela 

Monte 393 308 32,2 

Queimadela 616 490 47,7 

Guimarães 159 576 158 124 656 

União das freguesias de Arosa e 
Castelões 

Arosa 674 499 257,5 

Castelões 363 310 86,5 

Gonça Gonça 1 045 1 051 149,6 

Póvoa de Lanhoso 22 772 21 886 165,1 

União das freguesias de Esperança 
e Brunhais 

Brunhais 332 313 118,7 

Esperança 436 339 77,8 

União das freguesias de Calvos e 
Frades 

Calvos 482 483 110,8 

Frades 318 270 61,3 

União das freguesias de Fonte 
Arcada e Oliveira 

Fonte Arcada 1 362 1 273 215,4 

Oliveira 468 397 75,3 

Garfe Garfe 1 149 1 000 184 

Póvoa de Lanhoso 
(N. Senhora do Amparo) 

Póvoa de Lanhoso  
(N. Senhora do Amparo) 

4 602 5 052 927,2 

Rendufinho Rendufinho 748 736 88,8 

Serzedelo Serzedelo 830 723 75 

Sobradelo da Goma Sobradelo da Goma 1 105 794 78,5 

Taíde Taíde 1 569 1 613 243,3 

Travassos Travassos 777 696 171,1 

Vilela Vilela 674 615 134,5 
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REORGANIZAÇÃO 
ADMINISTRATIVA 2013 

LOCALIZAÇÃO GEOGRÁFICA 
(À DATA DOS CENSOS 2001) 

POPULAÇÃO 
RESIDENTE 

CENSOS 2001 
(N.º) 

POPULAÇÃO 
RESIDENTE 

CENSOS 2011 
(N.º) 

DENSIDADE 
POPULACIONAL 
2011 (N.º/ KM²) 

Vieira do Minho 14 724 12 997 59,5 

União das freguesias de Anissó e 
Soutelo 

Anissó 263 215 60,4 

Soutelo 215 173 27,8 

União das freguesias de Caniçada e 
Soengas 

Caniçada 446 455 65,8 

Soengas 161 148 71,3 

Eira Vedra Eira Vedra 706 702 125,7 

Guilhofrei Guilhofrei 1 154 961 85,6 

Mosteiro Mosteiro 931 774 70,4 

Parada de Bouro Parada de Bouro 529 469 60,8 

Tabuaças Tabuaças 901 919 92,9 

Vieira do Minho Vieira do Minho 2 289 2 239 311,6 

 



 
T2017-167-01-AMB-05917 

 
EIA DA LINHA CANIÇADA-FAFE 2, A 150 kV 

ESTUDO DE GRANDES CONDICIONANTES AMBIENTAIS (EGCA) 
 

VOLUME I - RELATÓRIO SÍNTESE 
 

 

 191  

ANEXO III – PATRIMÓNIO 

ANEXO III.1 – OFÍCIO DE APROVAÇÃO DO PATA EMITIDO PELA DGPC 

ANEXO III.2 – FICHAS DE SÍTIO 
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ANEXO III.1 – OFÍCIO DE APROVAÇÃO DO PATA EMITIDO PELA DGPC 
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ANEXO III.2 – FICHAS DE SÍTIO 
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EIA (EGCA): Linha Caniçada - Fafe 2, a 150kV

Sítio n.º 01

Designação Vila Monteira

Tipo de Sítio Povoado

Topónimo

CNS 30004

Classificação Inventariado

Legislação PDM Vieira do Minho

ZEP

Trabalhos realizados anteriormente Prospeção

Bibliografia Fontes e Roriz, 2006, n.º 236; MVM e UM, [2011]; Albergaria, Ferreira, 2013, n.º 72

Período Romano

Alta Idade Média

Concelho Vieira do Minho

Freguesia Parada do Bouro

Lugar

CMP 1:25000 57

Sistema de Coordenadas Militares Datum Lisboa

M 191723 P 518500

Altitude 460

Acessibilidade Estradão Estrada nº

Relevo Encosta de cerro

Controlo visual da paisagem Reduzido

Uso atual do solo Baldio

Coberto vegetal Arbustos ou matos densos

Visibilidade do terreno Má

Visibilidade da superfície do solo Mínima

Estado de conservação das estrutura

Área de dispersão

Tipo de dispersão

Tipo de material identificado

Caraterísticas do material identificado

Cronologia dos materiais

Caraterização do material arqueológico

Ficha de Sítio

Recursos com informação

http://www.ippar.pt/patrimonio/patrimonio.html

http://www.monumentos.pt/scripts/zope.pcgi/ipa/pages/frameset?nome=ipaupframe=upframe3downframe=ipa.html

http://www.ipa.min-cultura.pt/Endovélico (DGPC)

Inventário Património Classificado (Ex - IGESPAR)

Inventário Património Arquitectónico (IHRU)

Âmbito geológico Granitos

Caraterização das estruturas

Tipo de vestígios identificados Indícios de estruturas subterradas

Descrição da planta e relação espacial das estrutura

"Na vertente superior do Monte de Cidrô, em local conhecido pela população local como Vila Monteira e/ou Cova da 
Moura, conservam-se ruínas de um povoado aberto, observando-se no talude do estradão e nos socalcos que armam 
a encosta vestígios de paredes e alinhamentos de edificações de planta ortogonal. Vestígios de cerâmica à 
superfície." (Endovélico, 2017).

Modo de construção

Descrição das estruturas

Nos trabalhos de campo observaram-se apenas alguns muros que delimitam antigas parcelas agrícolas, não sendo 
possível confirmar a cronologia sugerida para este sítio.

Materiais de construção

Interpretação funcional das estruturas

Antigo povoado rural.

Elementos datantes da estrutura

 

3.00.101



EIA (EGCA): Linha Caniçada - Fafe 2, a 150kV

Avaliação Patrimonial Avaliação do Impacte Patrimonial

Agentes de impacte Inexistente

Intensidade de afetação 0

Área afetada 0

Valor Patrimonial 12,857

Valor do Impacte Patrimonial 0

Observações

Qualidade da observação Mínima

Com pouco interesseValor da inserção paisagística 2

MauValor da conservação 1

ReduzidoValor da monumentalidade 1

Raro

Elevado

Elevado

Valor científico 5

Valor histórico 5

ReduzidoValor simbólico 1

Valor da  raridade (regional) 4

Classe de Impacte Patrimonial

Classe de Valor Patrimonial B

Imagem:

3.00.101



EIA (EGCA): Linha Caniçada - Fafe 2, a 150kV

Sítio n.º 02

Designação Mamoa 1 da Serra de S. Mamede

Tipo de Sítio Mamoa

Topónimo

CNS 29932

Classificação Inventariado

Legislação PDM Vieira do Minho

ZEP

Trabalhos realizados anteriormente Prospeção

Bibliografia Endovélico, 2017

Período Neo-calcolítico

Concelho Vieira do Minho

Freguesia Parada do Bouro

Lugar

CMP 1:25000 57

Sistema de Coordenadas Militares Datum Lisboa

M 192214 P 518034

Altitude 604

Acessibilidade Estradão Estrada nº

Relevo Colina Suave

Controlo visual da paisagem Condicionado

Uso atual do solo Baldio

Coberto vegetal Arbustos ou matos densos

Visibilidade do terreno Má

Visibilidade da superfície do solo Mínima

Estado de conservação das estrutura

Área de dispersão

Tipo de dispersão

Tipo de material identificado

Caraterísticas do material identificado

Cronologia dos materiais

Caraterização do material arqueológico

Ficha de Sítio

Recursos com informação

http://www.ippar.pt/patrimonio/patrimonio.html

http://www.monumentos.pt/scripts/zope.pcgi/ipa/pages/frameset?nome=ipaupframe=upframe3downframe=ipa.html

http://www.ipa.min-cultura.pt/Endovélico (DGPC)

Inventário Património Classificado (Ex - IGESPAR)

Inventário Património Arquitectónico (IHRU)

Âmbito geológico Granitos

Caraterização das estruturas

Tipo de vestígios identificados Indícios de estruturas subterradas

Descrição da planta e relação espacial das estrutura

"Na bordadura nordeste da ampla chã planáltica que se estende das Cerdeirinhas até à Portela, localizou-se uma 
estrutura tipo "mamoa" de difícil percepção na paisagem, identificando-se alguns elementos da couraça pétrea e 
uma depressão pouco profunda, que deverá corresponder a um sepulcro sob tumulus. Media cerca de 11m de 
diâmetro e cerca de 1m de altura. Recentemente foi parcialmente cortada por uma florestação de eucaliptos, tendo-
se recolhido alguns fragemntos de cerâmica manual nas terras removidas." Endovélico, 2017

Modo de construção

Descrição das estruturas

Materiais de construção

Interpretação funcional das estruturas

Monumento megalítico

Elementos datantes da estrutura

 

3.00.101



EIA (EGCA): Linha Caniçada - Fafe 2, a 150kV

Avaliação Patrimonial Avaliação do Impacte Patrimonial

Agentes de impacte Inexistente

Intensidade de afetação 0

Área afetada 0

Valor Patrimonial 0

Valor do Impacte Patrimonial 0

Observações

No decorrer dos trabalhos de campo não foi possível confirmar a localização do sítio, nem proceder à sua 
caraterização devido ao denso matagal que cobre o terreno. Por este motivo, não se procedeu à sua avaliação 
patrimonial e respetiva avaliação de impactes.

Qualidade da observação

Valor da inserção paisagística 0

Valor da conservação 0

Valor da monumentalidade 0

Valor científico 0

Valor histórico 0

Valor simbólico 0

Valor da  raridade (regional) 0

Classe de Impacte Patrimonial

Classe de Valor Patrimonial

Imagem:

3.00.101



EIA (EGCA): Linha Caniçada - Fafe 2, a 150kV

Sítio n.º 03

Designação Mamoa 2 da Serra de S. Mamede

Tipo de Sítio Mamoa

Topónimo

CNS 29931

Classificação Inventariado

Legislação PDM Vieira do Minho

ZEP

Trabalhos realizados anteriormente Prospeção

Bibliografia Endovélico, 2017

Período Neo-calcolítico

Concelho Vieira do Minho

Freguesia Parada do Bouro

Lugar

CMP 1:25000 57

Sistema de Coordenadas Militares Datum Lisboa

M 192169 P 517955

Altitude 596

Acessibilidade Estradão Estrada nº

Relevo Colina Suave

Controlo visual da paisagem Condicionado

Uso atual do solo Baldio

Coberto vegetal Arbustos ou matos densos

Visibilidade do terreno Má

Visibilidade da superfície do solo Mínima

Estado de conservação das estrutura

Área de dispersão

Tipo de dispersão

Tipo de material identificado

Caraterísticas do material identificado

Cronologia dos materiais

Caraterização do material arqueológico

Ficha de Sítio

Recursos com informação

http://www.ippar.pt/patrimonio/patrimonio.html

http://www.monumentos.pt/scripts/zope.pcgi/ipa/pages/frameset?nome=ipaupframe=upframe3downframe=ipa.html

http://www.ipa.min-cultura.pt/Endovélico (DGPC)

Inventário Património Classificado (Ex - IGESPAR)

Inventário Património Arquitectónico (IHRU)

Âmbito geológico Granitos

Observações

Caraterização das estruturas

Tipo de vestígios identificados Indícios de estruturas subterradas

Descrição da planta e relação espacial das estrutura

"Sepulcro sob tumulus de tipo "mamoa", localizado na bordadura nordeste da ampla chã planaltica que se estende 
das Cerdeirinhas até à Portela. Não se identificou nenhum elemento pétreo à superfície, apenas um montículo de 
terra de cerca de 0,50m de altura, 9m de diâmetro e uma depressão central acentuada, que corresponderá à 
violação da câmara." Endovélico, 2017.

Modo de construção

Descrição das estruturas

Materiais de construção

Interpretação funcional das estruturas

Elementos datantes da estrutura

 

3.00.101



EIA (EGCA): Linha Caniçada - Fafe 2, a 150kV

Avaliação Patrimonial Avaliação do Impacte Patrimonial

Agentes de impacte Inexistente

Intensidade de afetação 0

Área afetada 0

Valor Patrimonial 0

Valor do Impacte Patrimonial 0

No decorrer dos trabalhos de campo não foi possível confirmar a localização do sítio, nem proceder à sua 
caraterização devido ao denso matagal que cobre o terreno. Por este motivo, não se procedeu à sua avaliação 
patrimonial e respetiva avaliação de impactes.

Qualidade da observação

Valor da inserção paisagística 0

Valor da conservação 0

Valor da monumentalidade 0

Valor científico 0

Valor histórico 0

Valor simbólico 0

Valor da  raridade (regional) 0

Classe de Impacte Patrimonial

Classe de Valor Patrimonial

Imagem:

3.00.101



EIA (EGCA): Linha Caniçada - Fafe 2, a 150kV

Sítio n.º 04

Designação Bouça de Cima

Tipo de Sítio Povoado

Topónimo

CNS 32913

Classificação Imóvel de Interesse Cultural

Legislação PDM de Póvoa do Lanhoso, art. 35º e 36º

ZEP

Trabalhos realizados anteriormente Prospeção

Bibliografia Endovélico, 2017

Período Idade do Bronze

Concelho Póvoa de Lanhoso

Freguesia Serzedelo

Lugar

CMP 1:25000 57

Sistema de Coordenadas Militares Datum Lisboa

M 193114 P 516628

Altitude 525

Acessibilidade Estradão Estrada nº

Relevo Colina Suave

Controlo visual da paisagem Condicionado

Uso atual do solo Florestal

Coberto vegetal Arbustos ou matos densos

Visibilidade do terreno Má

Visibilidade da superfície do solo Mínima

Estado de conservação das estrutura

Área de dispersão

Tipo de dispersão

Tipo de material identificado

Caraterísticas do material identificado

Cronologia dos materiais

Caraterização do material arqueológico

Ficha de Sítio

Recursos com informação

http://www.ippar.pt/patrimonio/patrimonio.html

http://www.monumentos.pt/scripts/zope.pcgi/ipa/pages/frameset?nome=ipaupframe=upframe3downframe=ipa.html

http://www.ipa.min-cultura.pt/Endovélico (DGPC)

Inventário Património Classificado (Ex - IGESPAR)

Inventário Património Arquitectónico (IHRU)

Âmbito geológico Granitos

Observações

Caraterização das estruturas

Tipo de vestígios identificados Indícios de estruturas subterradas

Descrição da planta e relação espacial das estrutura

"Numa pequena elevação, a 250 m a oeste do Monte do Pipo e a 200 m a sul do núcleo habitacional dos Pardieiros e 
a 100m a su-sudoeste do sítio de Trás do Muro, numa área de terreno que havia sido arborizada recentemente por 
eucaliptal (2006), foram identificados na terra que havia sido revolvida pelos sulcos para esta prática, fragmentos 
cerâmicos, que pela sua tecnologia de fabrico se poderão integrar na Idade do bronze." Endovélico, 2017

Modo de construção

Descrição das estruturas

Materiais de construção

Interpretação funcional das estruturas

Elementos datantes da estrutura

 

3.00.101



EIA (EGCA): Linha Caniçada - Fafe 2, a 150kV

Avaliação Patrimonial Avaliação do Impacte Patrimonial

Agentes de impacte

Intensidade de afetação 0

Área afetada 0

Valor Patrimonial 0

Valor do Impacte Patrimonial 0

No decorrer dos trabalhos de campo não foi possível confirmar a localização do sítio, nem proceder à sua 
caraterização devido ao denso matagal que cobre o terreno. Por este motivo, não se procedeu à sua avaliação 
patrimonial e respetiva avaliação de impactes.

Qualidade da observação

Valor da inserção paisagística 0

Valor da conservação 0

Valor da monumentalidade 0

Valor científico 0

Valor histórico 0

Valor simbólico 0

Valor da  raridade (regional) 0

Classe de Impacte Patrimonial

Classe de Valor Patrimonial

Imagem:

3.00.101



EIA (EGCA): Linha Caniçada - Fafe 2, a 150kV

Sítio n.º 05

Designação Via Romana XVII

Tipo de Sítio Via

Topónimo

CNS 30313

Classificação Imóvel de Interesse Cultural

Legislação PDM de Póvoa do Lanhoso, art. 35º e 36º

ZEP

Trabalhos realizados anteriormente Prospeção

Bibliografia Endovélico, 2017

Período Romano

Concelho Póvoa de Lanhoso/Vieira do Minho

Freguesia UF de Calvos e Frades/Serzedelo/Tabuaças

Lugar

CMP 1:25000 57

Sistema de Coordenadas Militares Datum Lisboa

M 193206 P 516257

Altitude 450

Acessibilidade Estradão Estrada nº

Relevo Colina Suave

Controlo visual da paisagem Reduzido

Uso atual do solo Florestal

Coberto vegetal Vegetação rasteira

Visibilidade do terreno Boa

Visibilidade da superfície do solo Mínima

Estado de conservação das estrutura

Área de dispersão

Tipo de dispersão

Tipo de material identificado

Caraterísticas do material identificado

Cronologia dos materiais

Caraterização do material arqueológico

Ficha de Sítio

Recursos com informação

http://www.ippar.pt/patrimonio/patrimonio.html

http://www.monumentos.pt/scripts/zope.pcgi/ipa/pages/frameset?nome=ipaupframe=upframe3downframe=ipa.html

http://www.ipa.min-cultura.pt/Endovélico (DGPC)

Inventário Património Classificado (Ex - IGESPAR)

Inventário Património Arquitectónico (IHRU)

Âmbito geológico Granitos

Observações

Caraterização das estruturas

Tipo de vestígios identificados Indícios de estruturas subterradas

Descrição da planta e relação espacial das estrutura

Via antiga com alguns troços originais conservados.

Modo de construção

Construção em terra e pedra (blocos de dimensão variada).

Descrição das estruturas

Blocos pétreos (granito) dispostos de forma horizontal e relativamente bem aparelhados. Grande parte da via 
romana encontra-se sobreposta por um pavimento de alcatrão (estrada locali) ou está destruída.

Materiais de construção

Terra e blocos de granito.

Interpretação funcional das estruturas

Via romana.

Elementos datantes da estrutura

 

3.00.101



EIA (EGCA): Linha Caniçada - Fafe 2, a 150kV

Avaliação Patrimonial Avaliação do Impacte Patrimonial

Agentes de impacte Inexistente

Intensidade de afetação 0

Área afetada 0

Valor Patrimonial 12,857

Valor do Impacte Patrimonial 0

Qualidade da observação Elevada

Com pouco interesseValor da inserção paisagística 2

MauValor da conservação 1

ReduzidoValor da monumentalidade 1

Raro

Elevado

Elevado

Valor científico 5

Valor histórico 5

ReduzidoValor simbólico 1

Valor da  raridade (regional) 4

Classe de Impacte Patrimonial

Classe de Valor Patrimonial B

Imagem:

3.00.101



EIA (EGCA): Linha Caniçada - Fafe 2, a 150kV

Sítio n.º 06

Designação Mata da Camarôa

Tipo de Sítio Povoado

Topónimo

CNS 32912

Classificação Imóvel de Interesse Cultural

Legislação PDM de Póvoa do Lanhoso, art. 35º e 36º

ZEP

Trabalhos realizados anteriormente Prospeção

Bibliografia Endovélico, 2017

Período Idade do Bronze

Concelho Póvoa de Lanhoso

Freguesia Serzedelo

Lugar

CMP 1:25000 57

Sistema de Coordenadas Militares Datum Lisboa

M 193233 P 516142

Altitude 498

Acessibilidade Estrada municipal Estrada nº

Relevo Colina Suave

Controlo visual da paisagem Reduzido

Uso atual do solo Florestal

Coberto vegetal Arbustos ou matos densos

Visibilidade do terreno Má

Visibilidade da superfície do solo Mínima

Estado de conservação das estrutura

Área de dispersão

Tipo de dispersão

Tipo de material identificado

Caraterísticas do material identificado

Cronologia dos materiais

Caraterização do material arqueológico

Ficha de Sítio

Recursos com informação

http://www.ippar.pt/patrimonio/patrimonio.html

http://www.monumentos.pt/scripts/zope.pcgi/ipa/pages/frameset?nome=ipaupframe=upframe3downframe=ipa.html

http://www.ipa.min-cultura.pt/Endovélico (DGPC)

Inventário Património Classificado (Ex - IGESPAR)

Inventário Património Arquitectónico (IHRU)

Âmbito geológico Granitos

Observações

Caraterização das estruturas

Tipo de vestígios identificados Indícios de estruturas subterradas

Descrição da planta e relação espacial das estrutura

"Numa pequena elevação próxima de remate de esporão a cerca de 500 m a su-doeste do Monte do Pipo. Junto a um 
pequeno corte do caminho de terra, situado na parte este da elevação, identificaram-se fragmentos cerâmicos. O 
intenso coberto vegetal que se verifica neste local, não nos permitiu o reconhecimento de mais espólio, nem de 
quaisquer estruturas." Endovélico, 2017

Modo de construção

Descrição das estruturas

Materiais de construção

Interpretação funcional das estruturas

Elementos datantes da estrutura

 

3.00.101



EIA (EGCA): Linha Caniçada - Fafe 2, a 150kV

Avaliação Patrimonial Avaliação do Impacte Patrimonial

Agentes de impacte Inexistente

Intensidade de afetação 0

Área afetada 0

Valor Patrimonial 0

Valor do Impacte Patrimonial 0

No decorrer dos trabalhos de campo não foi possível confirmar a localização do sítio, nem proceder à sua 
caraterização devido ao denso matagal que cobre o terreno. Por este motivo, não se procedeu à sua avaliação 
patrimonial e respetiva avaliação de impactes.

Qualidade da observação

Valor da inserção paisagística 0

Valor da conservação 0

Valor da monumentalidade 0

Valor científico 0

Valor histórico 0

Valor simbólico 0

Valor da  raridade (regional) 0

Classe de Impacte Patrimonial

Classe de Valor Patrimonial

Imagem:

3.00.101



EIA (EGCA): Linha Caniçada - Fafe 2, a 150kV

Sítio n.º 07

Designação Marco Branco 1

Tipo de Sítio Mamoa

Topónimo

CNS 32907

Classificação Imóvel de Interesse Cultural

Legislação PDM de Póvoa do Lanhoso, art. 35º e 36º

ZEP

Trabalhos realizados anteriormente Prospeção

Bibliografia Endovélico, 2017

Período Neo-calcolítico

Concelho Póvoa de Lanhoso

Freguesia UF de Calvos e Frades

Lugar

CMP 1:25000 57

Sistema de Coordenadas Militares Datum Lisboa

M 191612 P 515427

Altitude 531

Acessibilidade Estradão Estrada nº

Relevo Colina Suave

Controlo visual da paisagem Condicionado

Uso atual do solo Baldio

Coberto vegetal Arbustos ou matos densos

Visibilidade do terreno Má

Visibilidade da superfície do solo Mínima

Estado de conservação das estrutura

Área de dispersão

Tipo de dispersão

Tipo de material identificado

Caraterísticas do material identificado

Cronologia dos materiais

Caraterização do material arqueológico

Ficha de Sítio

Recursos com informação

http://www.ippar.pt/patrimonio/patrimonio.html

http://www.monumentos.pt/scripts/zope.pcgi/ipa/pages/frameset?nome=ipaupframe=upframe3downframe=ipa.html

http://www.ipa.min-cultura.pt/Endovélico (DGPC)

Inventário Património Classificado (Ex - IGESPAR)

Inventário Património Arquitectónico (IHRU)

Âmbito geológico Granitos

Observações

Caraterização das estruturas

Tipo de vestígios identificados Indícios de estruturas subterradas

Descrição da planta e relação espacial das estrutura

"Numa pequena elevação no Alto do Monte dos Penedos, observas-se uma estrutura circular com pequena elevação 
saliente no terreno, couraça pétrea composta por elementos de granito e ligeira depressão central. As suas medidas 
no eixo oeste - este e sul - norte, são de 13 m de diâmetro." Endovélico, 2017

Modo de construção

Descrição das estruturas

Materiais de construção

Interpretação funcional das estruturas

Monumento megalítico de natureza funerária.

Elementos datantes da estrutura

 

3.00.101



EIA (EGCA): Linha Caniçada - Fafe 2, a 150kV

Avaliação Patrimonial Avaliação do Impacte Patrimonial

Agentes de impacte Inexistente

Intensidade de afetação 0

Área afetada 0

Valor Patrimonial 0

Valor do Impacte Patrimonial 0

No decorrer dos trabalhos de campo não foi possível confirmar a localização do sítio, nem proceder à sua 
caraterização devido ao denso matagal que cobre o terreno. Por este motivo, não se procedeu à sua avaliação 
patrimonial e respetiva avaliação de impactes.

Qualidade da observação

Valor da inserção paisagística 0

Valor da conservação 0

Valor da monumentalidade 0

Valor científico 0

Valor histórico 0

Valor simbólico 0

Valor da  raridade (regional) 0

Classe de Impacte Patrimonial

Classe de Valor Patrimonial

Imagem:

3.00.101



EIA (EGCA): Linha Caniçada - Fafe 2, a 150kV

Sítio n.º 08

Designação Marco Branco 2

Tipo de Sítio Mamoa

Topónimo

CNS 32908

Classificação Imóvel de Interesse Cultural

Legislação PDM de Póvoa do Lanhoso, art. 35º e 36º

ZEP

Trabalhos realizados anteriormente Prospeção

Bibliografia Endovélico, 2017

Período Neo-calcolítico

Concelho Póvoa de Lanhoso

Freguesia UF de Calvos e Frades

Lugar

CMP 1:25000 57

Sistema de Coordenadas Militares Datum Lisboa

M 191652 P 515421

Altitude 525

Acessibilidade Estradão Estrada nº

Relevo Colina Suave

Controlo visual da paisagem Condicionado

Uso atual do solo Florestal

Coberto vegetal Sem vegetação

Visibilidade do terreno Boa

Visibilidade da superfície do solo Elevada

Estado de conservação das estrutura Intacto

Área de dispersão

Tipo de dispersão

Tipo de material identificado

Caraterísticas do material identificado

Cronologia dos materiais

Caraterização do material arqueológico

Ficha de Sítio

Recursos com informação

http://www.ippar.pt/patrimonio/patrimonio.html

http://www.monumentos.pt/scripts/zope.pcgi/ipa/pages/frameset?nome=ipaupframe=upframe3downframe=ipa.html

http://www.ipa.min-cultura.pt/Endovélico (DGPC)

Inventário Património Classificado (Ex - IGESPAR)

Inventário Património Arquitectónico (IHRU)

Âmbito geológico Granitos

Observações

Caraterização das estruturas

Tipo de vestígios identificados Indícios de estruturas subterradas

Descrição da planta e relação espacial das estrutura

"Numa pequena elevação no alto do monte dos Penedos Alvos, observa-se uma estrutura com pequena elevação 
saliente no terreno, couraça pétrea composta por elementos de granito e ligeira depressão central. As medidas nos 
eixos oeste - este e sul - norte são de 8 m de diâmetro." Endovélico, 2017

Modo de construção

Descrição das estruturas

Materiais de construção

Interpretação funcional das estruturas

Monumento megalítico de natureza funerária.

Elementos datantes da estrutura

 

3.00.101



EIA (EGCA): Linha Caniçada - Fafe 2, a 150kV

Avaliação Patrimonial Avaliação do Impacte Patrimonial

Agentes de impacte Inexistente

Intensidade de afetação 0

Área afetada 0

Valor Patrimonial 18,286

Valor do Impacte Patrimonial 0

Nos trabalhos de campo foi possível observar o montículo artificial do tumulus, mas sem carapaça pétrea. Convém 
destacar que sobre o monumento foi plantado recentemente um eucaliptal.

Qualidade da observação Elevada

Com interesseValor da inserção paisagística 2

BomValor da conservação 5

MédioValor da monumentalidade 2

Raro

Elevado

Elevado

Valor científico 5

Valor histórico 5

ElevadoValor simbólico 5

Valor da  raridade (regional) 5

Classe de Impacte Patrimonial

Classe de Valor Patrimonial A

Imagem:

3.00.101



EIA (EGCA): Linha Caniçada - Fafe 2, a 150kV

Sítio n.º 09

Designação Marco Branco 4

Tipo de Sítio Mamoa

Topónimo

CNS 32910

Classificação Imóvel de Interesse Cultural

Legislação PDM de Póvoa do Lanhoso, art. 35º e 36º

ZEP

Trabalhos realizados anteriormente Prospeção

Bibliografia Endovélico, 2017

Período Neo-calcolítico

Concelho Póvoa de Lanhoso

Freguesia UF de Calvos e Frades

Lugar

CMP 1:25000 57

Sistema de Coordenadas Militares Datum Lisboa

M 191615 P 515295

Altitude 527

Acessibilidade Estradão Estrada nº

Relevo Encosta de cerro

Controlo visual da paisagem Reduzido

Uso atual do solo Baldio

Coberto vegetal Arbustos ou matos densos

Visibilidade do terreno Má

Visibilidade da superfície do solo Mínima

Estado de conservação das estrutura

Área de dispersão

Tipo de dispersão

Tipo de material identificado

Caraterísticas do material identificado

Cronologia dos materiais

Caraterização do material arqueológico

Ficha de Sítio

Recursos com informação

http://www.ippar.pt/patrimonio/patrimonio.html

http://www.monumentos.pt/scripts/zope.pcgi/ipa/pages/frameset?nome=ipaupframe=upframe3downframe=ipa.html

http://www.ipa.min-cultura.pt/Endovélico (DGPC)

Inventário Património Classificado (Ex - IGESPAR)

Inventário Património Arquitectónico (IHRU)

Âmbito geológico Granitos

Observações

Caraterização das estruturas

Tipo de vestígios identificados Indícios de estruturas subterradas

Descrição da planta e relação espacial das estrutura

"O sítio localiza-se uma pequena elevação no alto do monte dos Penedos Alvos. No cruzamento dos quatro estradões 
de terra batida existente a sudoeste do ponto geodésico dos Penedos Alvos, identificam-se em sulcos rasgados pela 
escorrência de águas pluviais, fragmentos cerâmicos. No local não foram identificadas quaiquer estruturas que se 
pudessem relacionar com o espólio descritivo." Endovélico, 2017.

Modo de construção

Descrição das estruturas

Materiais de construção

Interpretação funcional das estruturas

Elementos datantes da estrutura

 

3.00.101



EIA (EGCA): Linha Caniçada - Fafe 2, a 150kV

Avaliação Patrimonial Avaliação do Impacte Patrimonial

Agentes de impacte Inexistente

Intensidade de afetação 0

Área afetada 0

Valor Patrimonial 0

Valor do Impacte Patrimonial 0

No decorrer dos trabalhos de campo não foi possível confirmar a localização do sítio, nem proceder à sua 
caraterização devido ao denso matagal que cobre o terreno. Por este motivo, não se procedeu à sua avaliação 
patrimonial e respetiva avaliação de impactes.

Qualidade da observação

Valor da inserção paisagística 0

Valor da conservação 0

Valor da monumentalidade 0

Valor científico 0

Valor histórico 0

Valor simbólico 0

Valor da  raridade (regional) 0

Classe de Impacte Patrimonial

Classe de Valor Patrimonial

Imagem:

3.00.101



EIA (EGCA): Linha Caniçada - Fafe 2, a 150kV

Sítio n.º 10

Designação Marco Branco 3

Tipo de Sítio Mamoa

Topónimo

CNS 32909

Classificação Imóvel de Interesse Cultural

Legislação PDM de Póvoa do Lanhoso, art. 35º e 36º

ZEP

Trabalhos realizados anteriormente Prospeção

Bibliografia Endovélico, 2017

Período Neo-calcolítico

Concelho Póvoa de Lanhoso

Freguesia UF de Calvos e Frades

Lugar

CMP 1:25000 57

Sistema de Coordenadas Militares Datum Lisboa

M 191661 P 515212

Altitude 520

Acessibilidade Estrada nº

Relevo

Controlo visual da paisagem

Uso atual do solo

Coberto vegetal

Visibilidade do terreno

Visibilidade da superfície do solo

Estado de conservação das estrutura

Área de dispersão

Tipo de dispersão

Tipo de material identificado

Caraterísticas do material identificado

Cronologia dos materiais

Caraterização do material arqueológico

Ficha de Sítio

Recursos com informação

http://www.ippar.pt/patrimonio/patrimonio.html

http://www.monumentos.pt/scripts/zope.pcgi/ipa/pages/frameset?nome=ipaupframe=upframe3downframe=ipa.html

http://www.ipa.min-cultura.pt/Endovélico (DGPC)

Inventário Património Classificado (Ex - IGESPAR)

Inventário Património Arquitectónico (IHRU)

Âmbito geológico

Observações

Caraterização das estruturas

Tipo de vestígios identificados

Descrição da planta e relação espacial das estrutura

"Numa pequena elevação no alto do monte dos Penedos Alvos, observa-se uma estrutura circular com pequena 
elevação saliente no terreno, couraça pétrea composta por elementos de granito e ligeira depressão central. As suas 
medidas são nos eixos oeste - este e sul - norte 10 m de diâmetro." Endovélico, 2017

Modo de construção

Descrição das estruturas

Materiais de construção

Interpretação funcional das estruturas

Monumento megalítico de natureza funerária.

Elementos datantes da estrutura

 

3.00.101



EIA (EGCA): Linha Caniçada - Fafe 2, a 150kV

Avaliação Patrimonial Avaliação do Impacte Patrimonial

Agentes de impacte Inexistente

Intensidade de afetação 0

Área afetada 0

Valor Patrimonial 0

Valor do Impacte Patrimonial 0

No decorrer dos trabalhos de campo não foi possível confirmar a localização do sítio, nem proceder à sua 
caraterização devido ao denso matagal que cobre o terreno. Por este motivo, não se procedeu à sua avaliação 
patrimonial e respetiva avaliação de impactes.

Qualidade da observação

Valor da inserção paisagística 0

Valor da conservação 0

Valor da monumentalidade 0

Valor científico 0

Valor histórico 0

Valor simbólico 0

Valor da  raridade (regional) 0

Classe de Impacte Patrimonial

Classe de Valor Patrimonial

Imagem:

3.00.101



EIA (EGCA): Linha Caniçada - Fafe 2, a 150kV

Sítio n.º 11

Designação Capela da Nossa Senhora da Encarnação

Tipo de Sítio Capela

Topónimo

CNS 0

Classificação Imóvel de Interesse Cultural

Legislação PDM de Póvoa do Lanhoso, art. 35º e 36º

ZEP

Trabalhos realizados anteriormente

Bibliografia Carta Militar de Portugal

Período Contemporâneo

Concelho Póvoa de Lanhoso

Freguesia UF de Calvos e Frades

Lugar

CMP 1:25000 57

Sistema de Coordenadas Militares Datum Lisboa

M 191195 P 514459

Altitude 386

Acessibilidade Estrada municipal Estrada nº

Relevo Várzea

Controlo visual da paisagem Reduzido

Uso atual do solo Turistico

Coberto vegetal Sem vegetação

Visibilidade do terreno Boa

Visibilidade da superfície do solo Mínima

Estado de conservação das estrutura Intacto

Área de dispersão

Tipo de dispersão

Tipo de material identificado

Caraterísticas do material identificado

Cronologia dos materiais

Caraterização do material arqueológico

Ficha de Sítio

Recursos com informação

http://www.ippar.pt/patrimonio/patrimonio.html

http://www.monumentos.pt/scripts/zope.pcgi/ipa/pages/frameset?nome=ipaupframe=upframe3downframe=ipa.html

http://www.ipa.min-cultura.pt/Endovélico (DGPC)

Inventário Património Classificado (Ex - IGESPAR)

Inventário Património Arquitectónico (IHRU)

Âmbito geológico Granitos

Observações

Caraterização das estruturas

Tipo de vestígios identificados Estruturas à superfície

Descrição da planta e relação espacial das estrutura

Edifício de planta retangular, com estrutura de telheiro a proteger a entrada principal e pequena sacristia no topo.

Modo de construção

Construção tradicional em alvenaria de granito.

Descrição das estruturas

Construção tradicional, com uma entrada protegida por um telheiro suportado por colunas de granito (assentes sobre 
um pequeno murete); o telhado é de 2 águas; observam-se entradas laterais e pequenas janelas de moldura 
retangular.

Materiais de construção

Blocos de granito, argamassa, madeira e telha

Interpretação funcional das estruturas

Capela

Elementos datantes da estrutura

 

3.00.101



EIA (EGCA): Linha Caniçada - Fafe 2, a 150kV

Avaliação Patrimonial Avaliação do Impacte Patrimonial

Agentes de impacte

Intensidade de afetação 0

Área afetada 0

Valor Patrimonial 16

Valor do Impacte Patrimonial 0

Qualidade da observação Elevada

Com pouco interesseValor da inserção paisagística 2

BomValor da conservação 5

ReduzidoValor da monumentalidade 0

Regular

Elevado

Elevado

Valor científico 5

Valor histórico 5

ElevadoValor simbólico 5

Valor da  raridade (regional) 2

Classe de Impacte Patrimonial

Classe de Valor Patrimonial A

Imagem:

3.00.101



EIA (EGCA): Linha Caniçada - Fafe 2, a 150kV

Sítio n.º 12

Designação Nossa Senhora da Encarnação

Tipo de Sítio Habitat

Topónimo

CNS 32902

Classificação Imóvel de Interesse Cultural

Legislação PDM de Póvoa do Lanhoso, art. 35º e 36º

ZEP

Trabalhos realizados anteriormente Prospeção

Bibliografia Endovélico, 2017

Período Romano

Concelho Póvoa de Lanhoso

Freguesia UF de Calvos e Frades

Lugar

CMP 1:25000 57

Sistema de Coordenadas Militares Datum Lisboa

M 191201 P 514411

Altitude 386

Acessibilidade Estrada municipal Estrada nº

Relevo Várzea

Controlo visual da paisagem Reduzido

Uso atual do solo Agrícola/baldio

Coberto vegetal Arbustos ou matos densos

Visibilidade do terreno Má

Visibilidade da superfície do solo Mínima

Estado de conservação das estrutura

Área de dispersão

Tipo de dispersão

Tipo de material identificado "Junto à capela de N. Sra. da Encarnação, num 
terreno localizado a sul, encontravam-se visíveis à 
superfície alguns fragmentos de cerâmica. Não se 
identificou quaisquer tipo de estruturas." 
Endovélico, 2017.

Caraterísticas do material identificado

Cronologia dos materiais Romano

Caraterização do material arqueológico

Ficha de Sítio

Recursos com informação

http://www.ippar.pt/patrimonio/patrimonio.html

http://www.monumentos.pt/scripts/zope.pcgi/ipa/pages/frameset?nome=ipaupframe=upframe3downframe=ipa.html

http://www.ipa.min-cultura.pt/Endovélico (DGPC)

Inventário Património Classificado (Ex - IGESPAR)

Inventário Património Arquitectónico (IHRU)

Âmbito geológico Granitos

Caraterização das estruturas

Tipo de vestígios identificados Mancha de materiais

Descrição da planta e relação espacial das estrutura

Modo de construção

Descrição das estruturas

Materiais de construção

Interpretação funcional das estruturas

Elementos datantes da estrutura

 

3.00.101



EIA (EGCA): Linha Caniçada - Fafe 2, a 150kV

Avaliação Patrimonial Avaliação do Impacte Patrimonial

Agentes de impacte Inexistente

Intensidade de afetação 0

Área afetada 0

Valor Patrimonial 0

Valor do Impacte Patrimonial 0

Observações

No decorrer dos trabalhos de campo não foi possível confirmar a localização do sítio, nem proceder à sua 
caraterização devido ao denso matagal que cobre o terreno e à existência de parcelas agrícolas vedadas ao acesso 
público. Por este motivo, não se procedeu à sua avaliação patrimonial e respetiva avaliação de impactes.

Qualidade da observação

Valor da inserção paisagística 0

Valor da conservação 0

Valor da monumentalidade 0

Valor científico 0

Valor histórico 0

Valor simbólico 0

Valor da  raridade (regional) 0

Classe de Impacte Patrimonial

Classe de Valor Patrimonial

Imagem:

3.00.101



EIA (EGCA): Linha Caniçada - Fafe 2, a 150kV

Sítio n.º 13

Designação Castro de Brunhais

Tipo de Sítio Castro

Topónimo

CNS 0

Classificação Imóvel de Interesse Cultural

Legislação PDM de Póvoa do Lanhoso, art. 35º e 36º

ZEP

Trabalhos realizados anteriormente Prospeção

Bibliografia PDM de Póvoa de Lanhoso: NII.22, 2015

Período Idade do Ferro

Concelho Póvoa de Lanhoso

Freguesia UF de Anissó e Soutelo/UF de Esperança e 
Brunhais

Lugar

CMP 1:25000 57

Sistema de Coordenadas Militares Datum Lisboa

M 195963 P 514024

Altitude 588

Acessibilidade Estradão Estrada nº

Relevo Topo de Cerro

Controlo visual da paisagem Total

Uso atual do solo Baldio

Coberto vegetal Vegetação rasteira

Visibilidade do terreno Má

Visibilidade da superfície do solo Mínima

Estado de conservação das estrutura Vestigial

Área de dispersão

Tipo de dispersão

Tipo de material identificado

Caraterísticas do material identificado

Cronologia dos materiais

Caraterização do material arqueológico

Ficha de Sítio

Recursos com informação

http://www.ippar.pt/patrimonio/patrimonio.html

http://www.monumentos.pt/scripts/zope.pcgi/ipa/pages/frameset?nome=ipaupframe=upframe3downframe=ipa.html

http://www.ipa.min-cultura.pt/Endovélico (DGPC)

Inventário Património Classificado (Ex - IGESPAR)

Inventário Património Arquitectónico (IHRU)

Âmbito geológico Granitos

Caraterização das estruturas

Tipo de vestígios identificados Estruturas à superfície

Descrição da planta e relação espacial das estrutura

Existência de pedras, com grandes dimensões a delimitar um recinto no topo da elevação. A topografia do terreno 
sugere a existência de um talude artificial, complementado por um alinhamento de pedras, dispostos de forma 
irregular. Estes blocos podem delimitar um antigo recinto para guardar animais, mas também podem constituir 
vestígios de povoado delimitado por uma parede de grandes dimensões, do tipo muralha.

Modo de construção

Construção em pedra e terra.

Descrição das estruturas

Materiais de construção

Interpretação funcional das estruturas

Povoado delimitado por um muro de grandes dimensões (muralha ?).

Elementos datantes da estrutura

 

3.00.101



EIA (EGCA): Linha Caniçada - Fafe 2, a 150kV

Avaliação Patrimonial Avaliação do Impacte Patrimonial

Agentes de impacte Inexistente

Intensidade de afetação 0

Área afetada 0

Valor Patrimonial 12,286

Valor do Impacte Patrimonial 0

Observações

Não foram observados materiais arqueológicos à superfície do terreno.

Qualidade da observação Mínima

Com interesseValor da inserção paisagística 5

DesconhecidoValor da conservação 0

IndeterminávelValor da monumentalidade 0

Raro

Elevado

Elevado

Valor científico 5

Valor histórico 5

IndeterminávelValor simbólico 0

Valor da  raridade (regional) 4

Classe de Impacte Patrimonial

Classe de Valor Patrimonial B

Imagem:

3.00.101



EIA (EGCA): Linha Caniçada - Fafe 2, a 150kV

Sítio n.º 14

Designação Vilar

Tipo de Sítio Mancha de ocupação

Topónimo

CNS 0

Classificação Imóvel de Interesse Cultural

Legislação PDM de Póvoa do Lanhoso, art. 35º e 36º

ZEP

Trabalhos realizados anteriormente Prospeção

Bibliografia PDM de Póvoa de Lanhoso: NII.37, 2015

Período Romano

Concelho Póvoa de Lanhoso

Freguesia Travassos

Lugar

CMP 1:25000 57

Sistema de Coordenadas Militares Datum Lisboa

M 193965 P 512890

Altitude 410

Acessibilidade Estrada municipal Estrada nº

Relevo Colina Suave

Controlo visual da paisagem Condicionado

Uso atual do solo Baldio

Coberto vegetal Vegetação rasteira

Visibilidade do terreno Média

Visibilidade da superfície do solo Mínima

Estado de conservação das estrutura

Área de dispersão

Tipo de dispersão

Tipo de material identificado

Caraterísticas do material identificado

Cronologia dos materiais

Caraterização do material arqueológico

Ficha de Sítio

Recursos com informação

http://www.ippar.pt/patrimonio/patrimonio.html

http://www.monumentos.pt/scripts/zope.pcgi/ipa/pages/frameset?nome=ipaupframe=upframe3downframe=ipa.html

http://www.ipa.min-cultura.pt/Endovélico (DGPC)

Inventário Património Classificado (Ex - IGESPAR)

Inventário Património Arquitectónico (IHRU)

Âmbito geológico Granitos

Observações

Caraterização das estruturas

Tipo de vestígios identificados Mancha de materiais

Descrição da planta e relação espacial das estrutura

Modo de construção

Descrição das estruturas

Materiais de construção

Interpretação funcional das estruturas

Elementos datantes da estrutura

 

3.00.101



EIA (EGCA): Linha Caniçada - Fafe 2, a 150kV

Avaliação Patrimonial Avaliação do Impacte Patrimonial

Agentes de impacte

Intensidade de afetação 0

Área afetada 0

Valor Patrimonial 0

Valor do Impacte Patrimonial 0

No decorrer dos trabalhos de campo não foi possível observar materiais arqueológicos à superfície do solo. Por este 
motivo, não se procedeu à sua avaliação patrimonial e respetiva avaliação de impactes.

Qualidade da observação

Valor da inserção paisagística 0

Valor da conservação 0

Valor da monumentalidade 0

Valor científico 0

Valor histórico 0

Valor simbólico 0

Valor da  raridade (regional) 0

Classe de Impacte Patrimonial

Classe de Valor Patrimonial

Imagem:

3.00.101



EIA (EGCA): Linha Caniçada - Fafe 2, a 150kV

Sítio n.º 15

Designação Vale Bom

Tipo de Sítio Mancha de ocupação

Topónimo

CNS 0

Classificação Imóvel de Interesse Cultural

Legislação PDM de Póvoa do Lanhoso, art. 35º e 36º

ZEP

Trabalhos realizados anteriormente Prospeção

Bibliografia PDM de Póvoa de Lanhoso: NII.34, 2015

Período Romano

Concelho Póvoa de Lanhoso

Freguesia UF de Fonte de Arcada e Oliveira

Lugar

CMP 1:25000 57

Sistema de Coordenadas Militares Datum Lisboa

M 191217 P 512345

Altitude 200

Acessibilidade Estrada municipal Estrada nº

Relevo Várzea

Controlo visual da paisagem Condicionado

Uso atual do solo Agrícola

Coberto vegetal Vegetação rasteira

Visibilidade do terreno Média

Visibilidade da superfície do solo Mínima

Estado de conservação das estrutura

Área de dispersão

Tipo de dispersão

Tipo de material identificado

Caraterísticas do material identificado

Cronologia dos materiais

Caraterização do material arqueológico

Ficha de Sítio

Recursos com informação

http://www.ippar.pt/patrimonio/patrimonio.html

http://www.monumentos.pt/scripts/zope.pcgi/ipa/pages/frameset?nome=ipaupframe=upframe3downframe=ipa.html

http://www.ipa.min-cultura.pt/Endovélico (DGPC)

Inventário Património Classificado (Ex - IGESPAR)

Inventário Património Arquitectónico (IHRU)

Âmbito geológico Granitos

Observações

Caraterização das estruturas

Tipo de vestígios identificados Mancha de materiais

Descrição da planta e relação espacial das estrutura

Modo de construção

Descrição das estruturas

Materiais de construção

Interpretação funcional das estruturas

Elementos datantes da estrutura

 

3.00.101



EIA (EGCA): Linha Caniçada - Fafe 2, a 150kV

Avaliação Patrimonial Avaliação do Impacte Patrimonial

Agentes de impacte

Intensidade de afetação 0

Área afetada 0

Valor Patrimonial 0

Valor do Impacte Patrimonial 0

No decorrer dos trabalhos de campo não foi possível confirmar a localização do sítio, nem proceder à sua 
caraterização devido à vegetação que cobre o terreno e à existência de parcelas agrícolas vedadas ao acesso 
público. Por este motivo, não se procedeu à sua avaliação patrimonial e respetiva avaliação de impactes.

Qualidade da observação

Valor da inserção paisagística 0

Valor da conservação 0

Valor da monumentalidade 0

Valor científico 0

Valor histórico 0

Valor simbólico 0

Valor da  raridade (regional) 0

Classe de Impacte Patrimonial

Classe de Valor Patrimonial

Imagem:

3.00.101



EIA (EGCA): Linha Caniçada - Fafe 2, a 150kV

Sítio n.º 16

Designação Capela de Bustelos

Tipo de Sítio Capela

Topónimo

CNS 0

Classificação Imóvel de Interesse Cultural

Legislação PDM de Póvoa do Lanhoso, art. 35º e 36º

ZEP

Trabalhos realizados anteriormente Prospeção

Bibliografia PDM de Póvoa de Lanhoso, 2015

Período Moderno / Contemporâneo

Concelho Póvoa de Lanhoso

Freguesia Travassos

Lugar

CMP 1:25000 57

Sistema de Coordenadas Militares Datum Lisboa

M 193840 P 511478

Altitude 190

Acessibilidade Estrada municipal Estrada nº

Relevo Encosta de cerro

Controlo visual da paisagem Reduzido

Uso atual do solo Urbano

Coberto vegetal Sem vegetação

Visibilidade do terreno Boa

Visibilidade da superfície do solo Mínima

Estado de conservação das estrutura Intacto

Área de dispersão

Tipo de dispersão

Tipo de material identificado

Caraterísticas do material identificado

Cronologia dos materiais

Caraterização do material arqueológico

Ficha de Sítio

Recursos com informação

http://www.ippar.pt/patrimonio/patrimonio.html

http://www.monumentos.pt/scripts/zope.pcgi/ipa/pages/frameset?nome=ipaupframe=upframe3downframe=ipa.html

http://www.ipa.min-cultura.pt/Endovélico (DGPC)

Inventário Património Classificado (Ex - IGESPAR)

Inventário Património Arquitectónico (IHRU)

Âmbito geológico Granitos

Observações

Caraterização das estruturas

Tipo de vestígios identificados Estruturas à superfície

Descrição da planta e relação espacial das estrutura

Edifício de planta retangular, que se encontra em bom estado de conservação.

Modo de construção

Construção tradicional em alvenaria de granito.

Descrição das estruturas

Construção singular, com a entrada emoldurada por trabalho de cantaria (porta de ferro com vidro). No topo da 
entrada existe um pequeno nicho que conserva a imagem da santa padroeira; telhado de 2 águas.

Materiais de construção

Interpretação funcional das estruturas

Elementos datantes da estrutura

 

3.00.101



EIA (EGCA): Linha Caniçada - Fafe 2, a 150kV

Avaliação Patrimonial Avaliação do Impacte Patrimonial

Agentes de impacte Inexistente

Intensidade de afetação 0

Área afetada 0

Valor Patrimonial 16,286

Valor do Impacte Patrimonial 0

Qualidade da observação Elevada

Com pouco interesseValor da inserção paisagística 2

BomValor da conservação 5

ReduzidoValor da monumentalidade 1

Regular

Elevado

Elevado

Valor científico 5

Valor histórico 5

ElevadoValor simbólico 5

Valor da  raridade (regional) 2

Classe de Impacte Patrimonial

Classe de Valor Patrimonial A

Imagem:
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Sítio n.º 17

Designação Vilarelho

Tipo de Sítio Castro

Topónimo

CNS 0

Classificação Património Arqueológico

Legislação PDM de Fafe, art. 31º e 34º, n.º III

ZEP

Trabalhos realizados anteriormente Prospeção

Bibliografia PDM de Fafe, 2016

Período Idade do Ferro

Concelho Fafe

Freguesia UF de Agrela e Serafão

Lugar

CMP 1:25000 71

Sistema de Coordenadas Militares Datum Lisboa

M 195712 P 507395

Altitude 571

Acessibilidade Estradão Estrada nº

Relevo Colina Suave

Controlo visual da paisagem Condicionado

Uso atual do solo Baldio

Coberto vegetal Vegetação rasteira

Visibilidade do terreno Boa

Visibilidade da superfície do solo Mínima

Estado de conservação das estrutura

Área de dispersão

Tipo de dispersão

Tipo de material identificado

Caraterísticas do material identificado

Cronologia dos materiais

Caraterização do material arqueológico

Ficha de Sítio

Recursos com informação

http://www.ippar.pt/patrimonio/patrimonio.html

http://www.monumentos.pt/scripts/zope.pcgi/ipa/pages/frameset?nome=ipaupframe=upframe3downframe=ipa.html

http://www.ipa.min-cultura.pt/Endovélico (DGPC)

Inventário Património Classificado (Ex - IGESPAR)

Inventário Património Arquitectónico (IHRU)

Âmbito geológico Granitos

Observações

Caraterização das estruturas

Tipo de vestígios identificados Indícios de estruturas subterradas

Descrição da planta e relação espacial das estrutura

No topo de uma elevação foi possível observar um anel de pedras com grandes dimensões a delimitar um recinto, 
bem como, um grande amontoado de blocos pétreos que sugerem o derrube de uma estrutura arquitetónica.

Modo de construção

Construção em pedra e terra.

Descrição das estruturas

Materiais de construção

Interpretação funcional das estruturas

Povoado delimitado por um muro de grandes dimensões (muralha ?).

Elementos datantes da estrutura
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Avaliação Patrimonial Avaliação do Impacte Patrimonial

Agentes de impacte Inexistente

Intensidade de afetação 0

Área afetada 0

Valor Patrimonial 12,286

Valor do Impacte Patrimonial 0

Não foram observados materiais arqueológicos à superfície do terreno.

Qualidade da observação Razoável

Com interesseValor da inserção paisagística 5

DesconhecidoValor da conservação 0

IndeterminávelValor da monumentalidade 0

Raro

Elevado

Elevado

Valor científico 5

Valor histórico 5

IndeterminávelValor simbólico 0

Valor da  raridade (regional) 4

Classe de Impacte Patrimonial

Classe de Valor Patrimonial B

Imagem:
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Sítio n.º 18

Designação Vilarelho 1

Tipo de Sítio Mamoa

Topónimo

CNS 0

Classificação

Legislação

ZEP

Trabalhos realizados anteriormente

Bibliografia

Período Neo-calcolítico

Concelho Fafe

Freguesia UF de Agrela e Serafão

Lugar

CMP 1:25000 71

Sistema de Coordenadas Militares Datum Lisboa

M 195847 P 507382

Altitude 567

Acessibilidade Estradão Estrada nº

Relevo Colina Suave

Controlo visual da paisagem Condicionado

Uso atual do solo Florestal

Coberto vegetal Vegetação rasteira

Visibilidade do terreno Boa

Visibilidade da superfície do solo Mínima

Estado de conservação das estrutura Semi-destruído

Área de dispersão

Tipo de dispersão

Tipo de material identificado

Caraterísticas do material identificado

Cronologia dos materiais

Caraterização do material arqueológico

Ficha de Sítio

Recursos com informação

http://www.ippar.pt/patrimonio/patrimonio.html

http://www.monumentos.pt/scripts/zope.pcgi/ipa/pages/frameset?nome=ipaupframe=upframe3downframe=ipa.html

http://www.ipa.min-cultura.pt/Endovélico (DGPC)

Inventário Património Classificado (Ex - IGESPAR)

Inventário Património Arquitectónico (IHRU)

Âmbito geológico Granitos

Observações

Caraterização das estruturas

Tipo de vestígios identificados Indícios de estruturas subterradas

Descrição da planta e relação espacial das estrutura

Montículo artificial que se destaca na superfície regular do terreno, com cerca de 25m de diâmetro e cerca de 60cm 
de altura. Existem alguns blocos pétreos de grandes dimensões dispostos de forma vertical, que podem ser esteios 
de uma câmara megalítica ou do corredor.

Modo de construção

Construção em terra e pedra

Descrição das estruturas

Materiais de construção

Blocos pétreos com dimensão variada

Interpretação funcional das estruturas

Monumento megalítico de natureza funerária (?)

Elementos datantes da estrutura
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Avaliação Patrimonial Avaliação do Impacte Patrimonial

Agentes de impacte

Intensidade de afetação 0

Área afetada 0

Valor Patrimonial 15,714

Valor do Impacte Patrimonial 0

Qualidade da observação Razoável

Com interesseValor da inserção paisagística 2

MauValor da conservação 1

ReduzidoValor da monumentalidade 1

Raro

Elevado

Elevado

Valor científico 5

Valor histórico 5

ElevadoValor simbólico 5

Valor da  raridade (regional) 4

Classe de Impacte Patrimonial

Classe de Valor Patrimonial

Imagem:

3.00.101
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Sítio n.º 19

Designação Capela da Senhora do Monte

Tipo de Sítio Capela

Topónimo

CNS 0

Classificação Interesse patrimonial

Legislação PDM de Guimarães, art. 24º e 25º

ZEP

Trabalhos realizados anteriormente Prospeção

Bibliografia PDM de Guimarães, Carta de Ordenamento, 2015

Período Contemporâneo

Concelho Guimarães

Freguesia Gonça

Lugar

CMP 1:25000 71

Sistema de Coordenadas Militares Datum Lisboa

M 191689 P 506535

Altitude 360

Acessibilidade Estrada municipal Estrada nº

Relevo Encosta de cerro

Controlo visual da paisagem Condicionado

Uso atual do solo Urbano

Coberto vegetal Sem vegetação

Visibilidade do terreno Solo urbano

Visibilidade da superfície do solo Mínima

Estado de conservação das estrutura Intacto

Área de dispersão

Tipo de dispersão

Tipo de material identificado

Caraterísticas do material identificado

Cronologia dos materiais

Caraterização do material arqueológico

Ficha de Sítio

Recursos com informação

http://www.ippar.pt/patrimonio/patrimonio.html

http://www.monumentos.pt/scripts/zope.pcgi/ipa/pages/frameset?nome=ipaupframe=upframe3downframe=ipa.html

http://www.ipa.min-cultura.pt/Endovélico (DGPC)

Inventário Património Classificado (Ex - IGESPAR)

Inventário Património Arquitectónico (IHRU)

Âmbito geológico Granitos

Observações

Caraterização das estruturas

Tipo de vestígios identificados Estruturas à superfície

Descrição da planta e relação espacial das estrutura

Construção contemporâneo de um edifício religioso, integrado num espaço de lazer.

Modo de construção

Construção em tijolo e cimento.

Descrição das estruturas

Edifício com três paredes de tijolo e cimento (uma fachada principal monumental e duas laterais) e uma parede de 
vidro. No interior, observam-se alguns elementos patrimoiais móveis que devem ser antigos (provavelmente oriundos 
da antiga capela da Nossa Senhora do Monte).

Materiais de construção

Interpretação funcional das estruturas

Capela

Elementos datantes da estrutura
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Avaliação Patrimonial Avaliação do Impacte Patrimonial

Agentes de impacte

Intensidade de afetação 0

Área afetada 0

Valor Patrimonial 10,571

Valor do Impacte Patrimonial 0

Qualidade da observação Elevada

Com pouco interesseValor da inserção paisagística 2

BomValor da conservação 5

ReduzidoValor da monumentalidade 1

Frequente

Médio

Médio

Valor científico 2

Valor histórico 2

ElevadoValor simbólico 5

Valor da  raridade (regional) 1

Classe de Impacte Patrimonial

Classe de Valor Patrimonial C

Imagem:
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