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1. Introdução 

A REN - Rede Eléctrica Nacional, SA, a seguir designada por REN, SA recebeu, através do ofício com a 

ref.ª SEAOT AIA 2725 - Ofº S056963-201411-DAIA.DAP, a Declaração de Impacte Ambiental (doravante 

designada por DIA) do Projeto “Linha Vieira do Minho - Pedralva 2 e do desvio da Linha Frades - Caniçada, 

a 400/150 kV”, designadas, abreviadamente, por LVRM.PDV2 e LFRD.CD. 

No presente documento apresenta-se uma nota técnica, em resposta ao solicitado no Elemento a 

apresentar n.º 4 da DIA, que sistematiza a resposta às alterações de traçado propostas nas Condicionantes 

n.º4 e n.º 5 da DIA. 

 

2. Nota técnica 

No presente capítulo efetua-se uma análise ambiental das alterações de traçado propostas nas 

Condicionantes n.º 4 e n.º 5 da DIA, tal como solicitado no Elemento a apresentar n.º 4: 

Elementos a apresentar: 

4. Notas técnicas de demonstração do cumprimento das Condicionantes n.º 4 e 5 da presente DIA. 

Estas notas técnicas devem apresentar uma descrição dos eventuais impactes ao nível dos vários fatores 

ambientais com eventual proposta de medidas de minimização, caso se verifique necessário na sequência 

da avaliação de impactes efetuada neste âmbito. 

 

Condicionante 4: Proceder ao ajustamento / relocalização do posicionamento do apoio P21/19 (Linha 

comum LVM.PDV2 e LFRD.CD), de modo a garantir um maior afastamento à ocorrência patrimonial n.º 9 – 

Roças (Arte Rupestre).  

O projeto deve procurar evitar a afetação direta das ocorrências n.º 9 – Roças (Arte Rupestre), n.º PD12 – 

Outeiro do Vale (Povoado), n.º PD163 – Vila Monteira (Povoado aberto, Romano / Alto Medieval) e n.º 

PD165 – Monte Cidró (Povoado). 

Na sequência do solicitado na Condicionante 4, procedeu-se ao ajustamento/ relocalização do 

posicionamento do apoio P21/19, de forma a evitar a afetação das citadas ocorrências. 

Desta forma, o apoio P21/19 recuou no alinhamento do apoio P20/18 para se afastar da ocorrência 

patrimonial n.º 9 – Roças (Arte Rupestre), em cerca de 10 m. Esta alteração implicou um ajuste de 0,65m na 

posição do apoio P22/20, para manter a sua posição de alinhamento. A tipologia dos apoios P21/19 e 

P22/20 mantêm-se. As coordenadas da nova localização destes apoios são: 

 P21/19: M: 201711,55; P: 522631,46 (cota: 708,70m) 

 P22/20: M: 201245,94; P: 522630,27 (cota: 672,81m) 

Na figura seguinte encontra-se a cartografia com a nova localização destes apoios. 
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Figura 2.1 – Nova localização dos apoios P21/19 e P22/20 

 

O afastamento realizado, ainda que pouco expressivo, correspondeu ao possível esforço de otimização 

técnica de deslocamento do apoio. Apesar de se continuar a registar uma possibilidade de afetação direta 

na fase de construção, a mesma será, no entanto, devidamente mitigada através da implementação das 

medidas preconizadas no EIA, que se consideram adequadas e suficientes. 

 

Condicionante 5: Proceder à relocalização/redução de altura dos seguintes apoios: 

• Serra da Cabreira – do apoio 33/31 ao 36/34; 

• Serra de S. Mamede de Penafiel – do apoio 56 ao 58; 

• Serra de Santo Tirso – do apoio 63 ao 65;  

• Área de carvalhal - apoio 45/43; 

• Parque de Merendas - apoio 14/12. 

Este afastamento/redução de altura minimiza os impactes visuais sobre a Paisagem, em zonas com uma 

qualidade visual elevada. 

1) Atravessamento de serras 

Das 5 alterações solicitadas na Condicionante 5, entende-se que as 3 primeiras, relativas às zonas de 

atravessamento das serras da Cabreira, S. Mamede de Penafiel e Santo Tirso, se referem à avaliação da 

redução da altura dos apoios, até porque, nestes locais, a linha Vieira do Minho - Pedralva 2 e desvio da 
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Linha Frades - Caniçada, a 400/150 kV se desenvolvem em corredor paralelo à Linha Vieira do Minho - 

Pedralva 1, a 400kV, sem margem para alteração de traçado. 

Serra da Cabreira – do apoio 33/31 ao 36/34 

O desenvolvimento do traçado da LVM.PDV2 teve como objetivo implantar a linha na proximidade imediata 

de corredores de linhas existentes, de forma a minimizar impactes visuais numa zona de reconhecidos 

atributos naturais e paisagísticos, e simultaneamente evitar a criação de novos corredores de linhas. 

Nesta lógica, a LVRM.PDV2 aproveita, sempre que possível, parte do traçado da LFRD.CD. A atual 

LFRD.CD será desmontada desde o apoio 4 até ao Posto de Corte da Caniçada (PCCD), sendo 

reconvertida numa linha dupla a 150/400 kV. 

Na zona de atravessamento da Serra da Cabreira, entre os apoios P33/31 e P36/34, a linha dupla 

LVM.PDV2 e LFRD.CD implantam-se na proximidade imediata de uma linha da REN existente (Linha Vieira 

do Minho – Pedralva 1, a 400 kV), em zona de qualidade visual média a alta, como aliás se encontra 

classificada a totalidade da encosta desta serra.  

Considera-se pois que o atual posicionamento da linha já minimiza os impactes visuais, na medida em que 

procurou juntar-se a um corredor de linhas existentes, razão pela qual se manteve o atual posicionamento 

do traçado. Relativamente à redução de altura dos apoios, verifica-se que o projeto já se encontra otimizado 

do ponto de vista técnico, o que significa que não é possível baixar a altura dos apoios. De acordo com o 

regulamento em vigor – RSLEAT
1
, publicado pelo Decreto Regulamentar n.º 1/92 e as Especificações da 

REN, as linhas de Muito Alta Tensão (MAT) têm de respeitar distâncias limite aos vários obstáculos de 

modo garantir a segurança e bom funcionamento da infraestrutura, pessoas e bens. Para o caso em 

concreto, indicam-se os constrangimentos a observar em cada apoio: 

 P33/31 – Distância a outra linha elétrica; 

 P34/32 – Distância ao solo e limite técnico da oscilação de cadeias; 

 P35/33 – Distância ao solo; 

 P36/34 – Distância ao solo. 

Serra de S. Mamede de Penafiel – do apoio 56 ao 58 

Na zona de atravessamento da Serra de S. Mamede de Penafiel, entre os apoios P56 e P58, a linha 

LVM.PDV2 implanta-se na proximidade imediata de linhas da REN existentes e em licenciamento (Linha 

Frades – Pedralva/Ramal da Linha Vila Nova – Riba d’Ave para Pedralva, a 150 kV e Linha Vieira do Minho 

– Pedralva 1, a 400 kV), em zona de qualidade visual média a alta, como aliás se encontra classificada a 

totalidade da encosta desta serra.  

Considera-se pois que o atual posicionamento da linha já minimiza os impactes visuais, na medida em que 

procurou juntar-se a um corredor de linhas existentes, razão pela qual se manteve o atual posicionamento 

do traçado. Relativamente à redução de altura dos apoios, verifica-se que o projeto já se encontra otimizado 

do ponto de vista técnico, o que significa que não é possível baixar a altura dos apoios. De acordo com o 

regulamento em vigor – RSLEAT, publicado pelo Decreto Regulamentar n.º 1/92 e as Especificações da 

REN, as linhas MAT têm de respeitar distâncias limite aos vários obstáculos de modo garantir a segurança e 

bom funcionamento da infraestrutura, pessoas e bens. Para o caso em concreto, indicam-se os 

constrangimentos a observar em cada apoio: 

 P56 – Distância ao solo; 

 P57 – Distância ao solo; 

 P58 – Distância ao solo. 

                                                      

1
 RSLEAT – Regulamento de Segurança de Linhas Elétricas de Alta Tensão 
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Serra de Santo Tirso – do apoio 63 ao 65 

Na zona de atravessamento da Serra de Santo Tirso, entre os apoios P63 e P65, a linha LVM.PDV2 

implanta-se na proximidade imediata de linhas da REN existentes e em licenciamento (Linha Frades – 

Pedralva/Ramal da Linha Vila Nova – Riba d’Ave para Pedralva, a 150 kV e Linha Vieira do Minho – 

Pedralva 1, a 400 kV), em zona de qualidade visual média a alta, como aliás se encontra classificada a 

totalidade da encosta desta serra.  

Considera-se pois que o atual posicionamento da linha já minimiza os impactes visuais, na medida em que 

procurou juntar-se a um corredor de linhas existentes, razão pela qual se manteve o atual posicionamento 

do traçado. Relativamente à redução de altura dos apoios, verifica-se que o projeto já se encontra otimizado 

do ponto de vista técnico, o que significa que não é possível baixar a altura dos apoios. De acordo com o 

regulamento em vigor – RSLEAT, publicado pelo Decreto Regulamentar n.º 1/92 e as Especificações da 

REN, as linhas MAT têm de respeitar distâncias limite aos vários obstáculos de modo garantir a segurança e 

bom funcionamento da infraestrutura, pessoas e bens. Para o caso em concreto, indicam-se os 

constrangimentos a observar em cada apoio: 

 P63 – Distância ao solo 

 P64 – Distância ao solo 

 P65 – Distância ao solo 

 

2) Área de carvalhal e parque de merendas 

As duas últimas alterações solicitadas na Condicionante 5 da DIA são relativas à relocalização de apoios 

com o objetivo de minimizar a afetação de uma área de carvalhal na proximidade do apoio 45/13 e de um 

parque de merendas na proximidade do apoio 14/12. 

Área de carvalhal - apoio 45/43 

Na zona do apoio P45/43, que se implanta em área de carvalhal, a linha dupla LVM.PDV2 e LFRD.CD 

implantam-se na proximidade imediata de uma linha da REN existente (Linha Vieira do Minho – Pedralva 1, 

a 400 kV), em zona de qualidade visual média a alta, como aliás se encontra classificada a totalidade desta 

zona. 

Verificou-se, contudo, que em termos técnicos não era possível efetuar ajustes à localização deste apoio, 

por um lado devido à forte inclinação do terreno para sul e, por outro, devido à existência de uma linha 

elétrica a sul do vão 44/42 – 45/43, à qual não se conseguiriam manter as distâncias de segurança. 

Considera-se ainda que o atual posicionamento da linha já minimiza os impactes visuais, na medida em que 

procurou juntar-se a um corredor de linhas existentes. Relativamente à redução de altura deste apoio, 

verifica-se que o projeto já se encontra otimizado do ponto de vista técnico, o que significa que não é 

possível baixar a altura do apoio. De acordo com o regulamento em vigor – RSLEAT, publicado pelo 

Decreto Regulamentar n.º 1/92 e as Especificações da REN, as linhas MAT têm de respeitar distâncias 

limite aos vários obstáculos de modo garantir a segurança e bom funcionamento da infraestrutura, pessoas 

e bens. Para o caso em concreto, indica-se o constrangimento associado a este apoio: 

 P45/43 – Distância a outra linha elétrica 

Parque de Merendas - apoio 14/12 

Na zona do apoio P14/12, que se implanta próximo de um parque de merendas recentemente construído, a 

linha dupla LVM.PDV2 e LFRD.CD implantou-se no único local tecnicamente viável dentro do corredor 

estudado, atendendo à existência dos seguintes obstáculos: linhas de Muito Alta Tensão (MAT) e de Média 
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Tensão (MT) e aos fortes declives topográficos a ultrapassar. A qualidade visual de toda a zona é 

considerada média a alta, com exceção do parque de merendas, considerado de baixa qualidade visual.  

Considera-se pois que o atual posicionamento da linha já minimiza os impactes visuais, na medida em que 

procurou-se conciliar da melhor forma a viabilidade técnica com a utilização e posicionalmente de postes 

nos locais mais encobertos possíveis, razão pela qual se manteve o atual posicionamento do traçado. 

Relativamente à redução de altura deste apoio, verifica-se que o projeto já se encontra otimizado do ponto 

de vista técnico, o que significa que não é possível baixar a altura do apoio. De acordo com o regulamento 

em vigor – RSLEAT, publicado pelo Decreto Regulamentar n.º 1/92 e as Especificações da REN, as linhas 

MAT têm de respeitar distâncias limite aos vários obstáculos de modo garantir a segurança e bom 

funcionamento da infraestrutura, pessoas e bens. Para o caso em concreto, indica-se o constrangimento 

associado a este apoio: 

 P14/12 – Distância ao solo 

 

 


