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1 Introdução 

1.1 Identificação do projecto e do proponente 
O presente Relatório de Conformidade do Projecto de Execução (RECAPE) incide sobre o 
projecto dos Desvios das linhas a 220 kV para a Subestação de Lagoaça. Este projecto 
surge no contexto de um conjunto de modificações da Rede Nacional de Transporte (RNT) 
previstas para a região do Douro Internacional, no âmbito das quais se prevê ainda a 
construção de uma subestação (de Lagoaça) e de 4 novas linhas eléctricas, assim como o 
desvio de linhas existentes a 400 kV, todas elas a ligar à futura subestação de Lagoaça. 

Os desvios de linhas existentes a 220 kV integrados no projecto em avaliação darão 
origem às seguintes linhas novas: 

 

Quadro 1 – Modificação de linhas a 220 kV integradas no projecto em avaliação 

SITUAÇÃO ACTUAL FASE 1 

Linha Picote – Lagoaça 1, a 220 kV (LPT.LGC 1), 
incluindo uma ligação provisória Linha Picote – Pocinho a 220 

kV (LPT.PN) Linha Lagoaça – Pocinho 2, ligação provisória a 220 
kV (LLGC.PN 2) 

Linha Bemposta – Pocinho a 
220 kV (LBT.PN) Linha Bemposta – Lagoaça 1, a 220 kV (LBT.LGC 1) 

Linha Bemposta – Lagoaça 2, a 220 kV (LBT.LGC 2) Linha Bemposta – 
Aldeiadávila a 220 kV 
(LBT.AAV) 

Linha Lagoaça – Aldeadávila 3, ligação provisória a 
220 kV (LLGC.AAV 3) 
Linha Lagoaça – Pocinho 1, ligação provisória a 220 
kV (LLGC.PN 1) Linha Pocinho – Aldeadávila 

a 220 kV (LPN.AAV) Linha Lagoaça – Aldeadávila 2, ligação provisória a 
220 kV (LLGC.AAV 2) 

 

A realização deste empreendimento é da responsabilidade da REN – Rede Eléctrica 
Nacional, S.A. que, para efeitos do presente projecto, assume o papel de “Proponente”. A 
entidade licenciadora é a Direcção Geral de Energia e Geologia (DGEG). 

O projecto é da responsabilidade da empresa EPME – Empresa Portuguesa de 
Montagens Eléctricas, S.A. 

1.2 Identificação dos responsáveis pelo RECAPE 
O presente RECAPE foi elaborado pela Atkins (Portugal) Lda., no período compreendido 
entre Março e Abril de 2008. A equipa técnica responsável pelo RECAPE consta do 
Quadro 2 . 
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Quadro 2 – Equipa Técnica responsável pelo RECAPE 

EQUIPA HABILITAÇÃO 
ACADÉMICA ÁREA DE RESPONSABILIDADE 

Cristina Reis Eng.ª do Ambiente 

Coordenação Geral do RECAPE 
Qualidade do Ambiente, Solos, 
Ordenamento do Território e Áreas 
Condicionadas 

Helena Martins Eng.ª do Ambiente Ruído 

Miguel Mascarenhas, Ana 
Quaresma, Inês Rosário 
(Bio3) 

Biólogos Ecologia 

Alexandre Canha (Zephyros) Arqueólogo Património 

Maria Lopes e Cláudia 
Sequeira (Cubo Verde) 

Arqt.ª Paisagista Fisiografia e Paisagem 

António Marques 
Desenhador 
(AutoCAD e 
ArcView) 

SIG e Cartografia 

 

1.3 Objectivos, estrutura e conteúdo do RECAPE 
De acordo com o Regime Geral de Avaliação de Impacte Ambiental (AIA), constante do 
Decreto-Lei nº 69/2000, de 3 de Maio (com a última redacção dada pelo Decreto-Lei nº 
197/2005, de 8 de Novembro), sempre que um projecto seja submetido ao processo de 
AIA na fase de Estudo Prévio ou Ante-projecto, como é o presente caso, o Proponente 
deverá apresentar o correspondente Projecto de Execução à entidade licenciadora ou 
competente para autorização, acompanhado de um Relatório de Conformidade Ambiental 
do Projecto de Execução (RECAPE) com a respectiva Declaração de Impacte Ambiental 
(DIA). 

O principal objectivo do RECAPE será, assim, dar cumprimento ao estabelecido no nº1 do 
Artº 28 do Decreto-Lei nº 197/2005, de 8 de Novembro, ou seja, verificar se o Projecto de 
Execução dos Desvios de linhas obedece aos critérios e condições estabelecidos na DIA, 
a qual consubstancia o Parecer Final da Comissão de Avaliação (CA). 

Neste contexto, o presente RECAPE procede à avaliação de conformidade do Projecto de 
Execução dos Desvios de linhas a 220 kV para a subestação de Lagoaça, a qual foi 
designada em fase de Estudo Prévio por subestação do “Douro Internacional” (SDI), com 
a respectiva DIA (que é apresentada no Anexo A ), explicitando as formas de cumprimento 
das condicionantes e medidas que são listadas em Anexo à DIA. O RECAPE constituirá 
assim, um documento que descreve e demonstra o cabal cumprimento das condições 
impostas na DIA. 

Metodologicamente, o RECAPE seguiu as seguintes fases de análise: 

I. Análise da Declaração de Impacte Ambiental, do Parecer da Comissão de Avaliação 
e do Relatório de Consulta Pública; 

II. Análise das medidas de minimização apresentadas no EIA; 
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III. Análise do Projecto de Execução dos Desvios de linhas a 220 kV para a Subestação 
de Lagoaça e estudo das suas características técnicas; 

IV. Avaliação do projecto à luz das Condicionantes identificadas na DIA; 

V. Definição das medidas de minimização a implementar em fase de obra, de acordo 
com as solicitações da DIA; 

VI. Elaboração dos documentos que compõem o RECAPE. 

A organização e conteúdo do RECAPE foram definidos de acordo com as disposições do 
Anexo IV da Portaria nº 330/2001, de 2 de Abril, da DIA e do Parecer da Comissão de 
Avaliação, sendo constituído, na sua totalidade, por quatro volumes: 

� Volume 1  – Sumário Executivo – síntese do RECAPE, destinado à divulgação 
pública; 

� Volume 2  – Relatório Técnico – o presente documento; 

� Volume 3  – Plano de Acompanhamento Ambiental (PAA) da obra. 

� Volume 4 – Plano de Gestão de Resíduos. 

De salientar que o PAA (Volume 3 do RECAPE), onde se incluem as medidas de 
minimização solicitadas na DIA e propostas no presente RECAPE e se definem as 
responsabilidades associadas, fará parte do Caderno de Encargos da obra, dando-se 
assim cumprimento à alínea a) do ponto III, do anexo IV da Portaria 330/2001, de 2 de 
Abril. 

O presente Relatório Técnico (Volume 2) encontra-se ainda estruturado nos seguintes 
Capítulos: 

No Capítulo 1 são apresentados o projecto e o proponente, a equipa responsável pelo 
RECAPE e a estrutura e conteúdo deste documento. 

No Capítulo 2 procede-se à descrição dos antecedentes do procedimento de AIA, 
enquanto no Capítulo 3 é feita uma descrição genérica do Projecto de Execução dos 
Desvios de linhas eléctricas em análise. 

No Capítulo 4 é avaliada a Conformidade do Projecto com a DIA, no que se refere à 
adopção das condicionantes e à concretização das medidas de minimização e programas 
de monitorização listados em anexo àquele documento. 

Por fim, no Capítulo 5 apresentam-se as principais conclusões do RECAPE. 
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2 Antecedentes do processo de AIA  

No contexto do projecto global de modificação da Rede Nacional de Transporte (RNT) na 
região do Douro Internacional, desenvolvido pela Rede Eléctrica Nacional, S.A. (REN, 
S.A.), foram elaborados os Estudos Prévios correspondentes a todas as intervenções 
previstas no âmbito da referida reestruturação, entre as quais se incluiu o Estudo Prévio 
da Modificação das Linhas a 220 kV para a subestação de Lagoaça (então designada por 
subestação do “Douro Internacional”) e os Estudos dos seguintes projectos: 

− Subestação de Lagoaça (SLGC)1; 

− Linha Lagoaça-Macedo de Cavaleiros, troço entre a Subestação de Lagoaça e o 
Ramal da linha Mogadouro-Valeira para a Subestação de Macedo de Cavaleiros, 
a 220 kV (LLGC.MCC - SLGC - RMG.VR-MCC)2; 

− Linha Picote – Lagoaça 2, a 220 kV (LPT.LGC 2)3; 

− Linha Bemposta – Lagoaça 3, a 400 kV (LBT-LGC 3)4; 

− Linha Lagoaça – Aldeadávila 1, a 400 kV (LLGC.AAV 1)5. 

Para a totalidade dos projectos foi desenvolvido um único Estudo de Impacte Ambiental no 
período entre Agosto de 2005 e Novembro de 2006, o qual foi enviado pela Direcção Geral 
de Energia e Geologia (DGEG), na qualidade de entidade licenciadora, à Agência 
Portuguesa do Ambiente (APA), para efeitos de procedimento de Avaliação de Impacte 
Ambiental (AIA), nos termos do Decreto-Lei nº 69/2000, de 3 de Maio, com redacção dada 
pelo Decreto-lei nº 197/2005, de 8 de Novembro. 

No âmbito do procedimento de AIA, foi nomeada pela APA uma Comissão de Avaliação, 
constituída por representantes da APA, Instituto de Conservação da Natureza e 
Biodiversidade (ICNB), Instituto de Gestão do Património Arquitectónico e Arqueológico 
(IGESPAR, IP) e Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte 
(CCDR-Norte). 

Após a análise do EIA, a CA entendeu necessário solicitar o envio de elementos adicionais 
ao estudo apresentado, conforme ofício nº 1701 de 29 de Maio de 2007, nas seguintes 
áreas: elementos gerais do projecto, descritores “Ambiente Sonoro”, “Ordenamento do 
Território” e “Ecologia”, e “Resumo Não Técnico”. Em resposta ao solicitado foi 
apresentado à CA um Aditamento ao EIA em Julho de 2007, após o que foi declarada a 
conformidade do EIA. 

A Consulta Pública do EIA decorreu durante 45 dias úteis, entre 17 de Agosto e 19 de 
Outubro de 2007. 

Na sequência do procedimento de avaliação, no qual a CA procedeu (i) à análise técnica 
do EIA e do Aditamento ao EIA, (ii) a uma visita ao local de implantação do projecto, (iii) à 
avaliação dos resultados da Consulta Pública realizada e (iv) à solicitação de pareceres 
específicos a entidades com relevância para o projecto, foi emitido um parecer favorável 

                                                      
1 Designada em fase de estudo prévio por Subestação do “Douro Internacional” 
2 Designada em fase de estudo prévio por Linha “Douro Internacional” – Ramal da Mogadouro Valeira para a Subestação de 
Olmos, a 220 kV 
3 Designada em fase de estudo prévio por Linha Picote – “Douro Internacional” 2, a 220 kV 
4 Designada em fase de estudo prévio por Linha Bemposta 2 – “Douro Internacional”, a 400 kV 
5 Designada em fase de estudo prévio por Linha “Douro Internacional” – Aldeadávila, a 400 kV 
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ao projecto, em Dezembro de 2007, condicionado a um conjunto de disposições a 
assegurar em fase de RECAPE. 

Em Janeiro de 2008, foi emitida uma Declaração de Impacte Ambiental (DIA) favorável à 
construção dos Desvios de Linhas a 220 kV no troço 3C proposto no EIA, sendo esta 
ainda condicionada: 

− ao desenvolvimento do projecto de execução em cumprimento das condicionantes 
listadas em anexo à Declaração de Impacte Ambiental (DIA); 

− à demonstração, no âmbito do RECAPE, da adopção das condicionantes ao 
desenvolvimento do projecto de execução constantes do Anexo à DIA; 

− à concretização no RECAPE das medidas de minimização e programas 
específicos listados em anexo à DIA, sem prejuízo de outros que se venham a 
revelar necessários, para efeitos de detalhe e concretização das medidas de 
minimização a adoptar em fase de obra e em fase de exploração; e 

− à concretização no RECAPE dos programas de monitorização listados em anexo à 
DIA, em consonância com as directrizes gerais recomendadas, sem prejuízo de 
outros que se venham a revelar necessários, para efeitos de detalhe e 
concretização das medidas de minimização a adoptar em fase de obra e em fase 
de exploração. 

No Anexo A  apresenta-se a DIA emitida, a qual contempla a totalidade dos projectos 
abrangidos e analisados pelo EIA (subestação e linhas eléctricas). 

Na sequência da emissão da DIA, foi desenvolvido o projecto de execução dos Desvios de 
linhas a 220 kV para a subestação de Lagoaça no estrito cumprimento das condicionantes 
e demais medidas estabelecidas na DIA, sendo a respectiva demonstração apresentada 
no presente RECAPE. 

De forma a dar cumprimento às condições estabelecidas na DIA e Parecer da Comissão 
de Avaliação, e no sentido de aprofundar o conhecimento obtido em fase de Estudo Prévio, 
foram ainda realizados estudos complementares no âmbito do descritor Património 
(incluídos no Anexo D ). 

No que se refere aos restantes projectos avaliados na DIA, importa referir que estes serão 
alvo de projectos executivos e RECAPE’s autónomos. 
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3 Descrição do Projecto 

3.1 Objectivos do projecto 
O Projecto de Execução em avaliação refere-se ao Desvio das Linhas da RNT (Rede 
Nacional de Transporte) do nível de tensão de 220 kV actualmente existentes na zona do 
Douro Internacional para a nova Subestação de Lagoaça (SLGC). 

Esta será a primeira fase de um projecto que também prevê a ligação do nível de tensão 
de 400 kV à SLGC e irá permitir o reforço da interligação a Espanha através da 
Subestação de Aldeadávila (SAAV) bem como as futuras ligações à nova Central da 
Bemposta 2 e de Picote 2, constituindo um dos eixos fundamentais à concretização do 
MIBEL (Mercado Ibérico da Electricidade). 

Nos últimos anos a REN, S.A. e a REE, S.A. (Rede Eléctrica de Espanha) desenvolveram 
e aprofundaram os estudos tendo em vista definir a estratégia mais adequada para reforço 
das suas redes na região do Douro Internacional, pois verificou-se que em algumas 
situações anteriormente previstas de operação da RNT, as linhas nesta área constituíram 
a primeira restrição às capacidades de interligação. 

O objectivo principal das análises efectuadas foi o de garantir soluções de expansão que, 
de um modo coordenado, pudessem permitir aumentos graduais e sustentados da 
capacidade de troca entre os dois sistemas eléctricos. O plano de reforço definido em 
resultado destes estudos assegura, igualmente a adequada integração e transporte pelas 
redes de importantes produções de energias renováveis (eólicas e hídricas) previstas para 
a região. 

Pretende-se desta forma também criar condições para a médio prazo, poder ligar a central 
hidroeléctrica do Baixo Sabor e fazer o reforço de Picote e Bemposta num total de 550 
MW de potência renovável. Nos períodos de maior carga (ponta) esta potência permitirá, 
aproximadamente, desligar entre um a dois grupos térmicos clássicos. 

Procura-se assim a eliminação das restrições nesta zona que afectam a capacidade de 
interligação, o controlo da evolução das correntes de defeito e a minimização da 
necessidade de construção de novos corredores de linhas com vista à minimização do 
impacte ambiental. A progressividade do desenvolvimento do projecto, de modo a 
minimizar os danos causados por eventuais indisponibilidades de linhas ou dependência 
de outros projectos futuros, permitirá obter flexibilidade para uma futura expansão da RNT 
de modo a acomodar mais centros electroprodutores. 

Este projecto insere-se na situação intermédia 1 apresentada em fase de Estudo Prévio e 
que se caracteriza pela ligação inicial à RNT da nova subestação de Lagoaça, numa 
primeira fase apenas com o nível de tensão de 220 kV, sendo constituídas as linhas 
apresentadas no Quadro 1 .  

Faz também parte desta fase inicial a construção de um troço entre a subestação de 
Lagoaça e o Ramal da Linha Mogadouro – Valeira para a subestação de Macedo de 
Cavaleiros a 220 kV, desfazendo o ‘T’ existente sendo constituída a Linha Lagoaça – 
Macedo de Cavaleiros a 220 kV (LLGC.MCC). Este projecto será objecto de RECAPE 
autónomo. 
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3.2 Localização do projecto 

3.2.1 Enquadramento administrativo 

O projecto de execução dos Desvios das linhas a 200 kV para a subestação de Lagoaça 
foi desenvolvido, como anteriormente referido, no interior do troço 3C aprovado na DIA (a 
partir das linhas actualmente existentes), como é possível avaliar por análise da Figura 1 . 
No entanto, a localização da subestação de Lagoaça (que decorreu das condicionantes 
impostas na DIA) implicou que os desvios de linhas se prolongassem para o interior da 
Localização C aprovada para aquela instalação e que se iniciassem, em alguns casos, em 
apoios ainda implantados fora do troço 3C. Considera-se, contudo, que esta situação não 
é significativa, uma vez que se tratam de zonas com ocupação e sensibilidade idênticas ao 
troço referido e que esta solução permite o cumprimento de um dos objectivos inerentes à 
opção pelo mesmo, nomeadamente, a minimização da extensão dos desvios de linhas e o 
não cruzamento da EN221. 

 

Figura 1 – Implantação do Projecto nos troços aprovados pela DIA 
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Os Desvios de linhas implantam-se na zona de transição entre o Alto Trás-os-Montes e o 
Douro (NUT 36), no concelho de Freixo de Espada à Cinta e na freguesia de Lagoaça, 
como é possível analisar na Figura 2 . 

 

Figura 2 – Enquadramento administrativo 

Os Desvios de linhas apresentam uma extensão total de 11231 m, prevendo-se a 
ocupação permanente de 1653 m2 pelos seus 28 apoios. No Desenho 1  apresenta-se 

                                                      
6 NUT – Nomenclatura das Unidades Territoriais para Fins Estatísticos 
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implantação do projecto, à escala 1:10000 e no Desenho 2  a ocupação do solo 
envolvente aos desvios, à escala 1:2000. 

3.2.2 Áreas sensíveis 

A definição de áreas sensíveis, de acordo com o definido nos termos da alínea b) do artigo 
2º do Decreto-Lei nº 69/2000, de 3 de Maio, inclui Áreas Protegidas, Sítios da Rede Natura 
2000 e património cultural classificado. 

O diploma que constitui a Rede Nacional de Áreas Protegidas, Decreto-Lei nº 19/93, de 23 
de Janeiro, com a redacção dada pelo Decreto-Lei nº 227/98, de 17 de Julho, consagra 
seis figuras de protecção: Parque Nacional, Reserva Natural, Parque Natural, Monumento 
Natural, Paisagem Protegida e “Sítio de Interesse Biológico”.  

Tal como se pode verificar por análise da Figura 3 , os Desvios de linhas implantam-se no 
interior do Parque Natural do Douro Internacional (PNDI). O PNDI foi classificado pelo 
Decreto-Lei nº 8/98, de 11 de Maio, tendo a sua criação visado a adopção de medidas 
tendentes a valorizar e proteger os valores mais relevantes existentes na zona do ponto 
de vista natural, paisagístico, socio-económico e cultural. De facto a posição orográfica 
assumida pelos rios Douro e Águeda (seu afluente), na fronteira natural entre Portugal e 
Espanha, confere características únicas em termos geológicos e climáticos, condicionando 
as comunidades florística e faunística, nomeadamente a avifauna, e as próprias 
actividades humanas.  

 

Figura 3 – Áreas sensíveis 
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Da mesma forma se verifica o atravessamento marginal da Zona de Protecção Especial do 
Douro Internacional e Vale do Rio Águeda (PTZPE0038), criada pelo Decreto-Lei nº 384-
B/99, de 23 de Setembro. Trata-se de uma área classificada Rede Natura 2000, nos 
termos do Decreto-Lei nº 140/99, de 24 de Abril, com a redacção dada pelo Decreto-Lei nº 
49/2005, de 24 de Fevereiro, diploma que revê a transposição para a ordem jurídica 
interna da Directiva n.º 79/409/CEE, do Conselho, de 2 de Abril (relativa à conservação 
das aves selvagens), e da Directiva n.º 92/43/CEE, do Conselho, de 21 de Maio (relativa à 
preservação dos habitats naturais e da fauna e da flora selvagens).  

A Sudeste do projecto verifica-se ainda a existência de outra área classificada Rede 
Natura 2000, nomeadamente o Sítio de Interesse Comunitário do Douro Internacional 
(PTCON0022), criado pela Resolução do Conselho de Ministros nº 142/97,de 28 de 
Agosto. 

3.3 Características estruturais e funcionais do projecto 

3.3.1 Características técnicas do projecto 

Os elementos a seguir apresentados foram extraídos da Memória Descritiva do Projecto 
de Execução dos Desvios de linhas a 220 kV para a Subestação de Lagoaça 400/220 kV. 

Em termos gerais, cada um dos desvios de linhas integrados no Projecto a que se refere o 
presente RECAPE é constituído por elementos estruturais e equipamento normalmente 
usados em linhas do escalão de tensão de 220 kV e 400 kV (prevendo a passagem futura 
de algumas linhas para 400 kV), nomeadamente: 

� Apoios reticulados em aço da família MTG (nas zonas de gelo) e Q para linha 
simples e CW, YD e DL para linha dupla; 

� 1 Cabo Condutor por fase, em alumínio-aço, do tipo ACSR 485 (Zebra) ou 2 
Cabos condutores por fase, em alumínio-aço, do tipo ACSR/AW 517 (Rail AW); 

� 2 Cabos de Guarda, um convencional, em alumínio-aço, do tipo ACSR 153 
(Dorking) e outro, do tipo OPGW, possuindo características mecânicas e eléctricas 
idênticas ao primeiro; 

� Cadeias de isoladores do tipo U160BS (IEC - International Electrical Commission) 
e acessórios adequados ao escalão de corrente de defeito máxima de 50 kA; 

� Fundações dos apoios constituídas por quatro maciços independentes formados 
por uma sapata em degraus e uma chaminé prismática; 

� Circuitos de terra dos apoios dimensionados de acordo com as características dos 
locais de implantação; 

� Afixação de informação nos apoios: 

o Chapa de sinalização ou de advertência com o texto “PERIGO DE 
MORTE” e o nº de ordem do apoio na linha; 

o Chapa de identificação com o nome (sigla) da linha e o nº de telefone do 
departamento responsável; 

o Placas sinaléticas com o logótipo da REN, S.A. em todos os apoios 
localizados junto de vias de comunicação e zonas urbanas; 
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o Sinal identificador do apoio para visualização aérea, nos apoios cuja 
numeração seja múltipla de dez. 

� Balizagem para a avifauna, a qual consiste na colocação de dispositivos salva-
pássaros (ou Bird Flight Diverters – BFD), nos cabos de guarda. 

Nos pontos seguintes apresenta-se uma breve descrição das principais características 
técnicas do projecto. 

3.3.2 Equipamento 

Os desvios de linhas do escalão a 220 kV para a subestação de Lagoaça abrangidos pelo 
projecto em avaliação, na sua configuração final, são as seguintes (com os comprimentos 
aproximados indicados): 

− Linha Picote – Lagoaça 1 a 220 kV – 1,954 km; 

− Linha Picote – Lagoaça 1, ligação provisória a 220 kV – 0,450 km; 

− Linha Bemposta – Lagoaça 1, a 220 kV – 1,940 km; 

− Linha Bemposta – Lagoaça 2, a 220 kV – 1,909 km; 

− Linha Lagoaça – Pocinho 1, ligação provisória a 220 kV – 0,917 km; 

− Linha Lagoaça – Pocinho 2, ligação provisória a 220 kV – 0,973 km; 

− Linha Lagoaça – Aldeadávila 2, ligação provisória a 220 kV – 1,317 km; 

− Linha Lagoaça – Aldeadávila 3, ligação provisória a 220 kV – 1,771 km. 

Sendo a topologia utilizada de um ou dois condutores por fase, com um ou dois circuitos 
trifásicos suportados por apoios em esteira horizontal, MTG, Q ou YD, ou esteira vertical 
CW ou DL. Optou-se pelo uso dos cabos ACSR/AW 517 (Rail AW) ou ACSR 485 (Zebra), 
pois são os que se adequam à potência a transportar para este projecto em particular e 
para as correntes de curto-circuito previstas. 

Os novos troços de linha apresentam uma extensão de 11231 m, com um total de 28 
novos apoios, 12 apoios da família MTG, 7 apoios da família CW, 5 apoios da família DL, 
3 apoios da família YD e 1 apoio da família Q, equipados com 2 cabos de guarda e 3 
cabos condutores. 

Dada a especificidade deste projecto foram feitas as seguintes considerações: 

− Em todos os vãos de transição entre os troços de linhas existentes e os troços de 
linhas novas foram mantidas as condições existentes tomando por base a 
informação constante nos projectos dessas linhas, nomeadamente, tipos de 
apoios e sua localização, tipos de fixações, tipos de cabos e condições de 
regulação destes. Aqueles vãos foram também tidos como referência para 
passagem de zona de vento (A) para zona com gelo (B), sendo os apoios de 
fronteira os previstos neste projecto; 

− O apoio AP02 (do tipo YDA3) das Linhas provisórias Lagoaça – Pocinho 1 e 2, vai 
ser ocupado, nesta fase de projecto, por dois ternos/seis cabos (um por fase), 
sendo futuramente utilizado para passagem duma linha de 400 kV com um 
terno/seis cabos (dois por fase) nos dois pontos de fixação exteriores dos braços e 
um dos pontos mais ao centro; 

− Em todo o estudo efectuado houve sempre o objectivo de minimizar o impacte e 
acomodar as evoluções futuras da RNT já previstas e ambientalmente avaliadas, 
optimizando a reutilização de apoios e adoptando desvios em postes de linha 
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dupla, sendo alguns construídos para o nível de 400 kV. É igualmente neste 
contexto que na Linha Lagoaça – Aldeadávila 3, ligação provisória a 220 kV, nos 
vãos Pórt. – AP01 e AP02 – AP03 se instalam cabos condutores do tipo Rail AW 
(2 cabos por fase), portanto nestes locais as linhas ficam desde já com a sua 
configuração final. 

Nos desenhos dos Perfis/Plantas Parcelares do projecto executivo estão indicados os 
esquemas com a orientação da implantação de alguns dos apoios, os quais têm por base 
a sua posição final após conclusão da remodelação da RNT nas proximidades da SLGC. 

No contexto deste projecto prevê-se ainda a desmontagem parcial de algumas linhas, 
perfazendo um total de 18 apoios, nomeadamente:  

− Linha Picote-Pocinho, a 220 kV, entre os apoios AP96-AP101 – 6 apoios; 

− Linha Bemposta-Pocinho, a 220 kV, entre os apoios AP65-AP71 – 7 apoios; 

− Linha Pocinho-Aldeadávila, a 220 kV, entre os apoios AP83-AP86 – 4 apoios; 

− Linha Bemposta-Aldeadávila, a 220 kV, o apoio AP66 – 1 apoio. 

3.3.2.1 Apoios 

O projecto em análise contempla a instalação de 28 apoios, dos quais 22 correspondem a 
vértices. As principais características dos apoios e respectivas áreas de implantação são 
apresentadas no Anexo B.1 . 

Os apoios MTG, CW, YD, Q e DL acima referidos e respectivas fundações foram já 
licenciados como elementos tipo das linhas da RNT pelo que se referem seguidamente 
apenas as respectivas características gerais: 

� Os apoios MTG, CW, YD, Q e DL são constituídos por estruturas metálicas 
treliçadas convencionais, constituídas por perfis L de abas iguais ligados entre si 
directamente ou através de chapas de ligação e parafusos; 

� Nos apoios da família MTG a altura mínima ao solo, da consola inferior, é de 19,12 
m e a altura máxima, ao mesmo nível, é de 42,96 m. A altura máxima total é de 
47,06 m. A envergadura máxima entre consolas é de 14 m; 

� Nos apoios da família CW a altura mínima ao solo, da consola inferior, é de 22,60 
m e a altura máxima, ao mesmo nível, é de 40,60 m. A altura máxima total é de 
57,45 m. A envergadura máxima entre consolas é de 12 m; 

� Nos apoios da família YD a altura mínima ao solo, da consola inferior, é de 20,50 
m e a altura máxima ao mesmo nível é de 40,50 m. A altura máxima total é de 
46,50 m. A envergadura máxima entre consolas é de 30 m; 

� Nos apoios da família Q a altura mínima ao solo, da consola inferior, é de 20,60 m 
e a altura máxima ao mesmo nível é de 40,60 m. A altura máxima total é de 45,60 
m. A envergadura máxima entre consolas é de 24,1 m; 

� Nos apoios da família DL a altura mínima ao solo, da consola inferior, é de 24,57 
m e a altura máxima, ao mesmo nível, é de 52,57 m, a altura máxima total é de 
75,17 m. A envergadura máxima entre consolas é de 17 m. 

Na Figura 4  apresenta-se um exemplo de silhueta dos apoios da família MTG, sendo a 
totalidade das silhuetas dos apoios previstos no projecto apresentada no Anexo B.2 . 
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Figura 4 – Silhueta de um apoio da família MTG 

Para a totalidade dos apoios, as fundações são constituídas por quatro maciços 
independentes de betão, com sapata em degraus, chaminé prismática e armação. 
Conforme estipula o RSLEAT, as fundações associadas aos apoios são dimensionadas 
para os mais elevados esforços que lhe são comunicados pela estrutura metálica, 
considerando todas as combinações regulamentares de acções. O dimensionamento 
destas fundações é, por sua vez, dependente das condições geotécnicas do terreno onde 
são implantadas. 

No Anexo B.1 , apresentam-se o tipo e as quantidades de fundações, com os respectivos 
volumes de escavação e betão utilizados. 
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3.3.2.2 Cabos 

Os cabos a instalar apresentam as seguintes características: 

� Cabos Condutores: 

o ACSR 485 (ZEBRA); 

o ACSR/AW 517 (RAIL AW). 

� Cabos de Guarda – ACSR 153 (DORKING) + OPGW. 

As características mecânicas e eléctricas dos cabos estão indicadas no Projecto de 
Execução, sendo as condições gerais de utilização as habitualmente adoptadas pela REN, 
S.A. neste tipo de cabos. Um dos cabos instalados na posição de cabo de guarda será de 
facto um cabo tipo OPGW (optical ground wire), o qual possui no seu interior fibras ópticas 
destinadas às funções de telemedida e telecontrole bem como de telecomunicações em 
geral.  

No que se refere a Distâncias de Segurança associadas a cabos, observa-se o disposto 
no RSLEAT (Decreto Regulamentar nº1/92, de 18 de Fevereiro). Estas distâncias referem-
se a obstáculos a sobrepassar (solo, árvores, edifícios, estradas, etc.), sendo o seu 
cumprimento verificado para a situação de flecha máxima, ou seja, uma temperatura dos 
condutores de 85 ºC e ausência de vento. 

No Projecto de Execução dos desvios de linhas em estudo foram adoptados os critérios 
definidos pela REN, S.A., os quais estão acima dos mínimos regulamentares, criando-se 
assim uma servidão menos condicionada e aumentando-se o nível de segurança geral. No 
Quadro 3  mostram-se os valores adoptados. 

Quadro 3 – Distâncias de Segurança a cabos 

Tipo de Obstáculos 
Critério REN, S.A. 

[m] 
Mínimos RSLEAT 

[m] 
Solo 12,0 7,1 
Árvores 5,0 3,7 
Edifícios 6,0 4,7 
Estradas 12,0 8,5 
Vias férreas electrificadas 14,0 13,5 
Vias férreas não electrificadas 12,0 8,5 
Outras linhas aéreas 5,0 ( 7 ) 5,0 

 

3.3.2.3 Acessórios dos Cabos Condutores e de Guarda 

Os acessórios de fixação (pinças de amarração e de suspensão) e os de reparação 
(uniões e mangas de reparação) estão dimensionados para as acções mecânicas 
transmitidas pelos cabos e para os efeitos térmicos resultantes do escalão de corrente de 
defeito máxima de 50,0 kA. 

3.3.2.4 Amortecedores de Vibrações 

Consideram-se aqui os problemas de fadiga causada por vibrações eólicas sobre os fios 
dos cabos, uma vez que este problema não se coloca em relação aos apoios (estes têm 
uma frequência própria de vibração muito baixa). Apesar das conhecidas características 
redutoras de danos de fadiga nos cabos condutores associadas ao uso de pinças de 

                                                      
7 Considerando o ponto de cruzamento a 300 m do apoio mais próximo. 
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suspensão AGS, tanto estes como os cabos de guarda estão sujeitos a regimes de 
vibrações eólicas, que exigem a adopção de sistemas especiais de amortecimento das 
mesmas. 

O critério a seguir na colocação de amortecedores tem em conta a experiência da REN, 
SA na manutenção das linhas da RNT. Assim devem ser colocados amortecedores de 
acordo com o estabelecido no Quadro 4 : 

Quadro 4 – Critérios de colocação de amortecedores 

Tipo de Fixação Comprimento do Vão (m) N.º de amortecedores 

Amarração L<=800 
1 amortecedor junto a cada pinça de 
amarração 

Amarração L>800 
2 amortecedores junto a cada pinça de 
amarração 

Suspensão L<=300 
1 amortecedor por vão (em vãos 
consecutivos deverá existir 1 junto a cada 
apoio) 

Suspensão 300<L<=800 
2 amortecedores por vão (um em cada 
extremo) 

Suspensão L>800 
4 amortecedores por vão (2 em cada 
extremo) 

 

3.3.2.5 Cadeias de Isoladores 

Serão usados isoladores de vidro temperado, do tipo U160BS (de acordo com a Norma 
CEI-60305). Estes isoladores estão bem adaptados às zonas de poluição fraca, que 
caracterizam em geral todo o traçado dos desvios de linhas. Por outro lado, do ponto de 
vista do diâmetro do espigão é suficiente para as correntes de defeito previstas. 

Para as zonas de poluição ligeira/média a linha de fuga a considerar é de 20 mm/kV 
(tensão composta), de acordo com o que se define a composição adequada para os 
diferentes tipos de cadeias nas linhas, apresentados no Quadro 5 : 

Quadro 5 – Composição de isoladores para os diferentes tipos de cadeiras 

Função da Cadeia Isoladores Tipo e Quantidade Isolador 

Cadeias de amarração dupla                          
(pórticos das subestações) 2 x 14 U160BS 

Cadeias de amarração dupla 2 x 14 U160BS  

Cadeias de suspensão simples                   
(Condutor Central) 

14 U160BS 

Cadeias de suspensão simples 14 U160BS  

Cadeias de suspensão dupla 2 x 14 U160BS  

Cadeias de suspensão dupla                     
(Condutor Central) 2 x 14 U160BS 

 

O comprimento da linha de fuga das cadeias com isoladores U160BS é de 5180 mm 
(21,14 mm/kV). 



 

 
 

Estudo de Impacte Ambiental da Subestação do "Douro  Internacional" e 
Linhas da RNT associadas  

Relatório de Conformidade Ambiental do Projecto de Execução dos Desvios 
das linhas a 220 kV para a Subestação de Lagoaça 

Descrição do Projecto  
 

Imp – 5007_R2 Página 16  
 

3.3.3 Cálculos relativamente ao funcionamento das l inhas com interesse em 
termos ambientais 

3.3.3.1 Campo eléctrico e indução magnética 

O Conselho Europeu emitiu, em 99/07/05, uma recomendação sobre os limites de 
exposição do público em geral aos campos electromagnéticos, na gama de frequências de 
0 Hz – 300 GHz (Doc. Refª 1999-1100-0001 / 8550/99 “Council Recommendation on the 
limitation of exposure of the general public to electromagnetic fields (0 Hz - 300 GHz”), e 
posteriormente o Governo Português, com a promulgação da Portaria 1421/2004, de 23 
de Novembro e com Decreto-Lei nº11/2003, de 18 de Janeiro, transpôs para a Legislação 
Portuguesa os limites de exposição para o território nacional. No quadro II da referida 
portaria apresentam-se os níveis de referência para a exposição do público em geral, aqui 
descritos no Quadro 6 : 

Quadro 6 – Limites de Exposição a Campos Eléctricos e Magnéticos a 50 Hz 

Características de 
Exposição 

Campo Eléctrico 
[[[[kV/m ]]]] (RMS) 

Densidade de Fluxo Magnético 
[[[[µT]]]] (RMS) 

Público 
Permanente 

 
5 

 
100 

 

Nas linhas da REN, SA, em qualquer escalão de tensão, não ocorrem valores superiores 
aos referidos atrás. Esta conclusão está bem fundamentada por análise comparativa com 
cálculos teóricos e medições efectuadas em linhas similares em todo o mundo. O cálculo 
concreto dos valores do campo eléctrico e magnético para os desvios de linhas em 
avaliação apresentam-se nos Anexos B.3  e B.4, respectivamente. 

O cálculo do campo eléctrico crítico e perdas por efeito coroa foi feito com base nas 
características geométricas dos apoios da família CW, DL e MT (os mais frequentes no 
projecto) e considerada a distância mínima dos cabos ao solo do critério REN (12 metros), 
ponderada pelo efeito da flecha do cabo como altura média. O campo eléctrico crítico é 
definido como o limiar do valor de campo eléctrico a partir do qual o efeito coroa surge. O 
valor deste limiar depende da geometria dos condutores e de parâmetros atmosféricos 
que afectam as condições de ionização do ar. 

Os resultados obtidos confirmam o cumprimento integral dos valores limites estipulados 
por lei, uma vez que, segundo os cálculos realizados, o valor máximo de campo eléctrico 
ocorre a 8 m do eixo da linha e varia entre 0,87 kV/m ao nível do solo e 0,88 kV/m a 1,8 m 
do solo, enquanto que o valor máximo da densidade de fluxo magnético a 1,8 m do solo é 
de 8,56 µT. Os valores da indução magnética decaem rapidamente e a 40 m do eixo da 
linha não excedem 1,51 µT. 

3.3.3.2 Ruído acústico 

De acordo com a metodologia de cálculo seguida para o cálculo do ruído acústico 
produzido pelos desvios de linha em estudo, obtiveram-se os valores do nível sonoro 
equivalente de longa duração para um período climático de um ano, que se apresentam 
no Anexo B.5 . 

3.3.4 Travessias dos desvios de linha 

Nas travessias de vias de comunicação (Estradas Municipais, Estradas Nacionais e Linhas 
de Caminho de Ferro), Rios, Cursos de Água e pontos de água são respeitadas as 
distâncias mínimas apresentadas anteriormente. Para melhorar a fiabilidade mecânica das 
linhas, são utilizadas cadeias duplas de suspensão nas travessias de estradas, caminhos-
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de-ferro, rios navegáveis e de outras linhas de alta tensão. Tratando-se de apoios com 
cadeias de amarração e como estas são sempre duplas (nas linhas da RNT) a melhoria da 
fiabilidade está também garantida. 

Travessias de estradas 

Nos traçados dos desvios em projecto não ocorrem travessias de estradas. 

Travessias de caminhos de ferro 

No Quadro 7  indicam-se as travessias dos desvios em projecto relativamente à Linha 
Ferroviária do Sabor (Ligação Pocinho – Duas Igrejas), actualmente desactivada. 

Quadro 7 – Travessias de vias-férreas 

Desvio Vão de Travessia 
Altura dos Condutores 

Inferiores às Vias férreas [[[[m]]]] 
Linha Picote – Lagoaça 1, a 220 kV AP96-AP97 19,66 
Linha Bemposta – Lagoaça 1, a 220 
kV 

AP65-AP66/67 15,83 

Linha Bemposta – Lagoaça 2, a 220 
kV 

AP6/66-AP66/67 18,34 

Linha Lagoaça – Aldeadávila 2, 
ligação provisória, a 220 kV 

AP04-AP05 16,90 

Linha Lagoaça – Aldeadávila 3, 
ligação provisória, a 220 kV 

AP05-AP06/66 22,75 

 

Travessias de cursos de água navegáveis 

Nos traçados dos desvios em projecto não ocorrem travessias com cursos de água 
navegáveis. 

Travessias de cursos de água não navegáveis 

Nos traçados dos desvios em projecto verifica-se a seguinte travessia de cursos de água 
não navegáveis (Quadro 8 ): 

Quadro 8 – Travessias de cursos de água não navegáveis 

Desvio 
 

Cursos de Água 
 

Concelho/ 
Freguesia 

Vão de 
Travessia 

Altura dos 
Condutores 

Inferiores ao Curso 
de Água [[[[m]]]] 

Linha Picote – 
Lagoaça 1 a 220 kV 

Ribeiro das Pias 
Freixo de Espada à 

Cinta/ Lagoaça 
AP98-AP99 20,17 

Linha Bemposta – 
Lagoaça 1/2 a 220 
kV 

Ribeiro das Pias 
Freixo de Espada à 

Cinta/ Lagoaça 
AP67/68-
AP68/69 

20,77 

 

Afastamento a pontos de água 

Nos traçados dos desvios em projecto mantém-se sempre uma distância superior a 500 
metros a todos os pontos de água existentes na área de estudo. 
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Travessias de gasodutos 

Nos traçados dos desvios em projecto não ocorrem quaisquer interferências com redes 
primárias e secundárias de abastecimento de gás. 

Travessias de Servidões aeronáuticas civis e militares 

Nos traçados dos desvios em projecto não ocorre qualquer interferência com servidões 
aeronáuticas civis e militares. 

Cruzamentos e paralelismos com linhas de comunicação 

Nos traçados dos desvios em projecto não ocorre qualquer cruzamento ou paralelismo 
com linhas de comunicação. 

3.3.5 Balizagem Aérea 

3.3.5.1 Sinalização para aeronaves 

De acordo com as circulares da Divisão de Regulamentação e Licenciamento Aeronáutico 
da ANA, Aeroportos de Portugal, SA, considera-se necessário, genericamente, efectuar a 
balizagem dos seguintes obstáculos: 

� das linhas aéreas quando penetrem numa área de servidão geral aeronáutica e/ou 
que, ultrapassem as superfícies de desobstrução (que são para este nível de 
tensão de 25m); 

� dos vãos entre apoios que distem mais de 500m; 

� dos vãos que cruzem linhas de água, lagos, albufeiras, etc., com uma largura 
média superior a 80 m ou que excedam, em projecção horizontal, mais de 60m 
relativamente às cotas de projecção sobre o terreno, no caso de vales ou referida 
ao nível médio das águas; 

� dos elementos de uma linha aérea que se situem nas proximidades de pontos de 
captação de água localizados em zonas de risco de incêndios florestais; 

� das linhas aéreas que cruzem Auto-Estradas, Itinerários Principais ou 
Complementares ou dos apoios que se situem nas suas zonas “non-aedificandi”. 

A sinalização diurna consiste na colocação de esferas possuindo o diâmetro mínimo de 
600 mm, são instaladas nos cabos de guarda convencionais (no cabo OPGW com a 
utilização de pré-formados de protecção) e a projecção, segundo o eixo da linha, da 
distância entre esferas consecutivas é sempre igual ou inferior a 30 metros. Quando se 
justificar serão igualmente balizados os apoios por pintura total ou parcial nas cores 
branco e laranja internacional. 

A balizagem nocturna consiste na colocação de balisores em cada um dos cabos 
condutores superiores e em cada um dos lados dos apoios de enquadramento dos vãos. 

Atendendo aos critérios acima definidos, não será necessário colocar esferas de 
balizagem nem balizores em qualquer vão dos desvios de linhas. 

3.3.5.2 Balizagem para a Avifauna 

Em todos os vãos dos desvios de linhas em análise serão aplicadas medidas 
minimizadoras de impactes sobre a Avifauna. 
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Para o efeito, serão instalados sinalizadores para aves do tipo BFD “Bird Flight Diverter”, 
que são estruturas em forma de espiral, em plástico de polipropileno (amarelo, vermelho 
ou branco), com o objectivo de aumentar o diâmetro dos cabos de guarda, de modo que 
estes fiquem mais visíveis para as aves em períodos de escassa visibilidade (como, p.e., 
entardecer, amanhecer, nevoeiro, precipitação) (Negro 1987). As dimensões destas 
estruturas deverão seguir o definido no Protocolo celebrado entre a REN, SA e o ICNB 
nesta matéria, nomeadamente, um diâmetro de 30cm e um comprimento de 1m, com cor 
laranja ou branco. Este tipo de dispositivos reduz substancialmente as taxas de 
mortalidade de aves de uma região (Janss & Ferrer 1998, De La Zerda & Rosselli 2003).  

De acordo com as indicações do PNDI/ICNB e da DIA, a totalidade da extensão dos 
desvios será equipada com uma sinalização “intensiva”, ou seja, com os BFD colocados 
de 10 em 10 metros em cada cabo de terra dispostos alternadamente, sendo que em perfil 
resultará num espaçamento aproximado de 5 em 5 metros. 

No Anexo B.6  apresenta-se a disposição dos BFD nos vãos a sinalizar. 

3.3.6 Principais Actividades por Fase do Projecto 

3.3.6.1 Construção dos Desvios 

As actividades necessárias à construção de linhas eléctricas (por inteiro ou por troços) 
encontram-se bastante tipificadas, existindo pequenas variações relacionadas com os 
elementos técnicos específicos de cada infra-estrutura, nomeadamente o tipo de apoios. 
Habitualmente, a fase de construção envolve as seguintes actividades: 

Em fábrica: 

� Fabrico dos apoios, cabos, isoladores e acessórios 

Localmente: 

� Instalação do(s) estaleiro(s) e parque de material – a localizar habitual e 
preferencialmente em locais previamente infraestruturados existentes na 
proximidade da linha. 

� Reconhecimento, sinalização e abertura dos acessos – Sempre que possível são 
utilizados ou melhorados acessos existentes. A abertura de novos acessos é 
acordada com os respectivos proprietários, sendo tida em conta a ocupação dos 
terrenos, a época mais propícia (após as colheitas, por ex.). A dimensão máxima 
normalmente necessária para um acesso, implica a passagem de grua para 
montagem dos apoios, e corresponde a cerca de 4 m de largura. Esta actividade 
é realizada com o recurso a corta-matos ou destroçador. Caso se verifique a 
necessidade de regularizar o terreno, utiliza-se então uma retroescavadora. 

� Desmatação – A desmatação e abate de arvoredo ocorre apenas na envolvente 
dos locais de implantação dos apoios, numa área variável entre 100 e 200 m2, 
variando de acordo com as dimensões dos tipos de apoio a utilizar e da 
densidade da vegetação. Numa área de cerca de 400 m2, em caso de 
povoamentos florestais cerrados, ocorre o abate de arvoredo, com o recurso a 
motoserras, de forma a permitir manobrar a maquinaria necessária, e o 
consequente pisoteio da vegetação. 

� Abertura da faixa de protecção – A faixa de protecção corresponde a um corredor 
de 45 m de largura máxima, limitado por duas rectas paralelas distanciadas 22,5 
m do eixo do traçado, onde se pode proceder ao corte ou decote das árvores que 
seja suficiente para garantir as distâncias de segurança exigidas pelo Decreto 
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Regulamentar n.º 1/92, de 18 de Fevereiro (Regulamento de Segurança de 
Linhas de Alta tensão – RSLEAT). Habitualmente procede-se à desflorestação 
apenas no caso de povoamentos de eucalipto; as restantes espécies florestais 
são objecto, caso necessário, de decote para cumprimento das distâncias 
mínimas de segurança. Esta actividade é realizada com o recurso a motoserras. 

� Trabalhos de topografia – Estes trabalhos incluem a piquetagem e marcação de 
caboucos dos apoios. 

� Abertura de caboucos – Esta actividade é realizada com o recurso a 
retroescavadoras e a circulação de maquinaria ocorre na área de cerca de 400 
m2, na envolvente do local de implantação do apoio. A escavação limita-se aos 
caboucos, cujo dimensionamento é feito, caso a caso, de acordo com o tipo de 
apoio e com as características geológicas dos respectivos locais de implantação.  

� Construção dos maciços de fundação e montagem das bases – Inclui a 
instalação da ligação à terra. Envolve operações de betonagem no local, com 
recurso, normalmente, a betão pronto. Esta actividade é realizada com o recurso 
a betoneiras e desenvolve-se na área de cerca de 400 m2, na envolvente do local 
de implantação do apoio. As fundações são constituídas por maciços de betão 
independentes e a sua área enterrada não é passível de tabelação atendendo 
que o seu dimensionamento é feito, caso a caso, de acordo com as 
características geológicas dos locais de implantação dos maciços de betão 
independentes. 

� Montagem dos apoios – Inclui o transporte, assemblagem e levantamento das 
estruturas metálicas, reaperto de parafusos e montagem de conjuntos sinaléticos. 
As peças são transportadas para o local e levantadas, por módulos, com o auxílio 
de gruas. Esta actividade desenvolve-se dentro da área de cerca de 400 m2, na 
envolvente do local de implantação do apoio. 

� Montagem dos cabos – Inclui o desenrolamento, regulação, fixação e amarração 
dos cabos condutores e de guarda. Esta actividade é realizada com os cabos em 
tensão mecânica, assegurada por maquinaria específica (equipamento de 
desenrolamento de cabos em tensão mecânica) e desenvolve-se na área de 
cerca de 400 m2, na envolvente do local de implantação do apoio. No cruzamento 
e sobrepassagem de obstáculos tais como vias de comunicação, linhas aéreas, 
linhas telefónicas, etc. são montadas estruturas porticadas, para sua protecção, 
durante os trabalhos de montagem. 

Localização de estaleiros e caminhos de acesso 

Apesar de se prever a instalação de estaleiros de obra na fase de construção do projecto, 
não se conhecem ainda os respectivos locais de implantação. No Quadro 9  apresenta-se 
uma caracterização de actividades e equipamentos nos estaleiros da obra. 

Quadro 9 – Caracterização de Actividades e Equipamentos nos estaleiros 

Tipo de actividade Equipamento 

Actividades a desenvolver nos 
estaleiros 

Escritório, armazenamento de materiais, serralharia de apoio à 
construção, logística de apoio ao pessoal afecto à construção da 
linha. 

Instalação de equipamentos 
nos estaleiros 

 

Material de escritório e de comunicações, equipamentos de 
serralharia, equipamentos para carga, descarga e 
movimentação de materiais. Equipamentos de apoio ao pessoal 
afecto à construção. 
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Tipo de actividade Equipamento 

Transporte de materiais da 
linha 

Apoios, cabos em bobinas, isoladores em embalagens, 
acessórios, material de ligação à terra e de sinalização. 

Transporte de equipamentos da 
linha 

Viaturas de transporte de materiais e de pessoal, escavadoras, 
roldanas, ferramentas mecânicas e manuais para montagem 
dos apoios e dos cabos e material de topografia. 

 

Embora não estejam ainda definidas as redes de acessos para aceder à zona de 
implantação dos apoios, o projecto prevê a maximização da utilização de caminhos já 
existentes. 

Execução de Fundações 

Para a execução das fundações, ou abertura de caboucos, para implantação dos apoios 
dos desvios, recorrer-se-á a máquinas escavadoras e ferramentas manuais. 

O eventual uso de explosivos será decidido pelo dono da obra, sobre proposta do 
construtor. A decisão tem em conta as características do solo, que podem justificar o 
recurso a explosivos, e condicionantes locais, que possam impedir a sua utilização. A 
utilização de explosivos está regulamentada, carece sempre de autorização da polícia, e 
está a cargo de pessoal com habilitações específicas 

Os materiais resultantes da escavação são depositados, provisoriamente e até à 
conclusão da betonagem dos maciços, junto dos caboucos. Estima-se que a construção 
dos desvios implique, na generalidade, a necessidade de executar covas para implantação 
dos 28 apoios, num volume de escavação de 2365 m3. 

Prevê-se, ainda, que a construção dos maciços para a fundação dos apoios implique a 
utilização de 664 m3 de betão. O betão a utilizar nas fundações será proveniente das 
centrais de fabrico de betão licenciadas, acessíveis a partir dos locais de implantação dos 
apoios. O betão será transportado em betoneiras e veículos equipados para descarga e 
movimentação de betão. A betonagem dos maciços envolve a utilização de vibradores de 
betão e ferramentas manuais de apoio. 

O acabamento dos maciços de betão incide apenas nas partes fora do solo. Os espaços 
compreendidos entre os maciços de betão e as paredes dos caboucos são preenchidos 
com os materiais resultantes da escavação e depositados junto dos caboucos. 

A área afectada pela implantação dos apoios dos desvios corresponde a 1653 m2 (área 
limitada pela envolvente exterior dos maciços de fundação, ao nível do solo). 

Montagem de apoios e cabos 

Identificam-se seguidamente as principais actividades e equipamentos a utilizar para a 
montagem de apoios e cabos dos desvios em avaliação: 

� Os locais para montagem dos troços dos apoios no solo (assemblagem) serão 
junto aos locais de implantação dos apoios; 

� Os equipamentos a utilizar na montagem dos troços dos apoios no solo 
(assemblagem) consistirão em máquinas de movimentação de cargas e 
ferramentas manuais; 

� O levantamento dos apoios será feito por troços, utilizando gruas ou, nos locais 
inacessíveis às gruas, levantamento “à peça” utilizando mastro de carga. Utilizar-
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se-ão, ainda, roldanas, ferramentas manuais, cordas, cabos de aço e guinchos 
mecanizados e manuais; 

� Durante a construção dos desvios de linha e desenrolamento dos cabos, todas as 
vias de comunicação, edificações, linhas aéreas eléctricas e de comunicações 
cruzadas pelos desvios de linha em construção são protegidas mecanicamente, 
de forma a evitar o contacto com os cabos em desenrolamento e a não interferir 
com os serviços estabelecidos; 

� Durante o processo de desenrolamento dos cabos, para evitar contactos dos 
cabos com o solo, e com os obstáculos cruzados pela linha são utilizados 
equipamentos de tracção e de frenagem que permitem o “desenrolamento em 
tracção” dos cabos. São ainda utilizadas roldanas, cordas, cabos de aço, 
ferramentas manuais e acessórios para fixação e estabilização provisórias dos 
cabos; 

� A regulação e fixação dos cabos são efectuadas através de aparelhos manuais ou 
mecanizados para traccionar cabos, aparelhos para medição de flechas dos cabos 
e ferramentas manuais e compressores para fixação das uniões e pinças de 
amarração dos cabos; 

� Na montagem dos acessórios nos cabos, em pontos não directamente acessíveis 
a partir dos apoios, são utilizados aparelhos que permitem a deslocação dos 
operadores ao longo dos cabos já instalados na linha; 

� Aquando do acabamento dos apoios procede-se à afixação das chapas com 
identificação da linha, do apoio e da concessionária e à afixação da chapa com o 
aviso de “perigo de morte”; 

Negociações com proprietários 

As negociações com os proprietários para o estabelecimento da faixa de protecção dos 
desvios de linhas eléctricas, iniciar-se-ão após a emissão da licença de estabelecimento 
pela DGEG, estimando-se o seu início para em Setembro de 2008. 

A definição da faixa de protecção das linhas, envolvendo corte ou decote do arvoredo será 
efectuada em simultâneo com a negociação com os proprietários e o estabelecimento 
dessa faixa de protecção será conforme o acordo estabelecido com os proprietários. O 
corte ou decote pode ser realizado por um adjudicatário da concessionária ou pelo 
proprietário, mas terá que ser concluído antes da montagem dos cabos. 

Materiais e energia relacionados com o Projecto 

Os desvios de linhas eléctricas previstos no projecto terão uma extensão total de 11231 m 
e será constituída por 28 apoios. Durante a sua construção é expectável que venham a 
ser utilizados os seguintes tipos de materiais (sendo referidos, sempre que disponíveis as 
quantidades previstas pelo projecto executivo): 

� Materiais relacionados com os apoios e cabos dos desvios de linhas: 

o aço para os apoios (estimando-se um peso total dos apoios de cerca de 
374 ton); 

o zinco para a galvanização dos apoios; 

o alumínio dos cabos; 

o aço dos cabos; 

o alumínio dos acessórios; 

o aço dos acessórios. 
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� Materiais comummente utilizados em obras de construção civil, nomeadamente 
betão pronto para os maciços (664 m3), aço das armaduras dos maciços;  

� Escavação para execução dos caboucos (terras) – 2367 m3. 

Os consumos energéticos durante a fase de construção estão relacionados com a 
eventual utilização de electricidade para iluminação da área de trabalho e funcionamento 
dos equipamentos e com combustíveis, essencialmente gasóleo, para o funcionamento 
dos veículos e maquinaria de apoio à obra. 

Efluentes, resíduos e emissão de ruído previsível 

Durante a fase de construção dos desvios de linhas, é previsível que sejam produzidos os 
seguintes tipos de efluentes, resíduos e emissões: 

Efluentes líquidos 

� Águas residuais domésticas produzidas nas instalações sociais do(s) estaleiro(s) 
que vier(em) a ser instalado(s). O projecto prevê que venham a ser adoptadas 
estruturas amovíveis para a recolha das águas residuais geradas, quando não for 
possível a construção de instalações sanitárias ligadas à rede; 

� As actividades de reparação dos veículos e equipamentos utilizadas na obra 
(gruas, betoneira e pontualmente escavadoras), incluindo os ligeiros, são, por 
imposição da própria REN, SA, realizadas fora do estaleiro, em oficinas próprias e 
licenciadas, não se prevendo, desta forma a produção de efluentes líquidos 
contaminados com hidrocarbonetos. Não se verifica a armazenagem temporária 
de hidrocarbonetos (postos de abastecimento) nem será previsível a existência de 
óleos usados no estaleiro, reduzindo, assim, a ocorrência de eventuais 
contaminações acidentais, decorrentes de derrames de substâncias na área de 
implantação do projecto. 

Emissões gasosas 

� Poeiras resultantes das operações de escavação para abertura de caboucos, da 
circulação de veículos de apoio à obra sobre os caminhos e vias não 
pavimentadas, e do transporte de materiais; 

� Gases de combustão emitidos pelos veículos e maquinaria na circulação pelos 
locais em obra. 

Emissões sonoras 

� Emissão de ruído em resultado das operações de escavações para abertura de 
caboucos, da circulação de veículos e maquinaria de apoio à obra e do transporte 
de materiais; 

� Emissão de ruído das actividades de construção dos maciços de fundação, da 
implantação dos apoios e da colocação dos cabos condutores. 

Resíduos 

� É expectável a produção de diferentes tipos de resíduos durante a fase de 
construção dos desvios de linhas, distinguindo-se entre os resíduos susceptíveis 
de serem originados no(s) estaleiro(s) e os resíduos produzidos nas actividades 
de construção propriamente ditas, que se apresentam nos Quadros 10 e 11. 
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Quadro 10 – Resíduos tipicamente produzidos nos estaleiros de construção dos desvios 

Actividades Resíduos 

Escritório Papel usado e embalagens de consumíveis para 
informática 

Armazenamento de materiais Embalagens de madeira, de plástico e de papel. Porcas, 
parafusos e anilhas caídos das embalagens 

Serralharia de apoio à construção Limalhas e aparas metálicas, escórias de eventuais 
soldaduras, pequenos troços de cabos de aço e de 
alumínio, de varões e de chapas de aço 

Logística de apoio ao pessoal afecto à 
construção da linha 

Resíduos sólidos urbanos e esgotos 

Viaturas Não se prevê a produção de resíduos nesta actividade, 
uma vez que a conservação, manutenção e o 
abastecimento de combustível das viaturas se realiza 
fora dos estaleiros, em instalações dedicadas e 
licenciadas para o efeito. O abastecimento de máquinas 
é feito na frente de obra a partir de bidões transportados 
nas viaturas. 

 
Quadro 11 – Resíduos tipicamente produzidos nas actividades de construção dos desvios 

Actividades Resíduos 

Armaduras dos maciços de fundação 
(quando executadas localmente) 

Pequenos troços de varões de aço e fios de aço de 
ligação entre os elementos da armadura 

Montagem e levantamento dos apoios Porcas, parafusos e anilhas perdidos. 
Embalagens em plástico dos parafusos, porcas e 
anilhas. Fios e fitas de aço dos atados das peças dos 
apoios 

Isoladores e acessórios Embalagens em madeira e em plástico. 
Vidro e acessórios metálicos de isoladores 
acidentalmente partidos 

Desenrolamento de cabos Bobinas em madeira e elementos de protecção dos 
cabos em plástico 

União, fixação e regulação dos cabos Fios de alumínio e de aço resultantes da rectificação das 
extremidades dos cabos, indispensáveis para a 
aplicação das uniões e pinças de amarração. 
Pequenos troços de cabo completo 

Cote e decote do arvoredo da faixa de 
protecção 

Ramos e troncos do arvoredo abatido. 

Presença e circulação do pessoal 
afecto à construção 

Resíduos sólidos urbanos. 

Para o estabelecimento da faixa de protecção dos desvios de linhas projectados não se 
prevê a necessidade de proceder ao abate de vegetação arbórea. Numa fase posterior, 
contudo, esta situação será confirmada no ambito do Plano da Abertura da faixa de 
protecção da linha. 

3.3.6.2 Desmontagem dos apoios das linhas existentes 

Como anteriormente referido, o desvio de linhas eléctricas existentes previsto no projecto 
implicará a desmontagem parcial das mesmas, como descrito no ponto 3.3.2. Esta 
actividade irá decorrer após a construção dos desvios de linhas, de um modo que procura 
minimizar o período em que as linhas terão de estar desligadas para que se procedam às 
novas ligações. Esta fase considera-se, por esse motivo, um prolongamento da fase de 
construção dos desvios. Os requisitos da desmontagem constam dos Cadernos de 
Encargos da REN, SA sendo da responsabilidade do(s) Adjudicatário(s) da(s) obra(s) de 
construção dos desvios. 

No Quadro 12  apresenta-se uma estimativa das quantidades e tipologia de materiais que, 
previsivelmente, resultarão da desmontagem parcial das linhas existentes, calculadas a 
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partir de dados do projecto. As quantidades de resíduos aqui referidas levaram em 
consideração a destruição dos maciços de fundação até uma profundidade de 80 cm. 

Quadro 12 – Principais materiais e resíduos resultantes da desmontagem de linhas existentes 

Tipo de materiais e apoios Descrição/ valores 
estimados 

Nº 18 apoios 

Peso estimado – aço 3200 kg 

Área a desocupar 334 m2 

Escavação 441 m3 

Apoios 

Betão 132 kg (*) 

Extensão total de vãos a desmontar 6090 m 

Cabos de alumínio/aço a desmontar – 
Condutores 

18270 m (3 cabos em cada 
vão) 

Cabos 

Cabos de aço (cabos de guarda) 8077 m (1 a 2 cabos em 
cada vão) 

Cadeias de 
Isoladores 

Peso estimado a desmontar 8500 kg 

(*) – o betão desmontado não constitui resíduo, uma vez que ele é novamente introduzido nos caboucos 

No ponto 3.3.6.4 descrevem-se as actividades inerentes à desactivação (total ou parcial) 
de uma linha e à desmontagem de apoios. 

3.3.6.3 Exploração das novas linhas 

Actividades 

A vida útil dos desvios de linhas eléctricas projectados é de 50 anos (o período de 
exploração corresponde à vigência do Contrato de Concessão da REN, S.A., que termina 
em 2050). Durante esta fase, haverá lugar a actividades de manutenção e conservação 
das linhas, as quais se traduzem em: 

� Actividades periódicas de inspecção do estado de conservação da linha – para 
detecção de situações susceptíveis de afectar a segurança de pessoas e bens ou 
de afectar o funcionamento da linha, com a periodicidade máxima de 5 anos; 

� Substituição de componentes deteriorados; 

� Execução do Plano de Manutenção da Faixa de Protecção – que implica 
intervenções sobre a vegetação, podendo significar o corte ou decote regular do 
arvoredo de crescimento rápido na zona da faixa, para garantir o funcionamento 
da linha; 

� Observação da Faixa de Protecção para detecção precoce de situações 
susceptíveis de afectar o funcionamento da linha – incidindo sobre Inspecção 
regular das zonas de expansão urbana situadas na faixa de protecção e 
inspecção anual dos apoios da linha sujeitos ao poiso e nidificação da avifauna 
(cegonhas); 

� Execução das alterações impostas pela construção, a distância insuficiente dos 
condutores ou dos apoios, de edifícios ou de novas infra-estruturas; 
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� Condução da linha integrada na RNT, detecção, registo e eliminação de incidentes 
- Os parâmetros da RNT são controlados e ajustados pelo Despacho da RNT. A 
detecção e registo de incidentes de exploração é realizada automaticamente pelo 
sistema de comando e controle instalados nas subestações da RNT. A eliminação 
de incidentes (defeitos) não permanentes é realizada pelas protecções instaladas 
nos painéis de linha das subestações terminais. Os defeitos não permanentes são 
eliminados localmente por instaladores qualificados pela concessionária. 

Efluentes, resíduos e emissão de ruído previsível 

Durante a fase de exploração das linhas, será expectável a produção dos seguintes 
resíduos e emissões: 

� Emissões de ozono provenientes do funcionamento da linha, originada pelo efeito 
de coroa. Tratando-se de um gás instável que rapidamente se transforma em 
oxigénio e tendo em consideração que a produção de ozono pelas linhas de alta 
tensão é mínima, não se prevê uma alteração da qualidade do ar, quer local quer 
regional; 

� Emissão de ruído associado ao funcionamento da linha; 

� Produção de resíduos: no Quadro 13  apresentam-se os resíduos susceptíveis de 
virem a ser produzidos em consequência de actividades de exploração da Linha: 

Quadro 13 – Resíduos tipicamente produzidos durante a fase de exploração dos desvios 

Actividades Resíduos 

Reparação ou substituição de 
cadeias de isoladores 

Embalagens em madeira e em plástico. 
Vidro e acessórios metálicos dos isoladores acidentalmente 
partidos. 

Manutenção da faixa de protecção Ramos e troncos do arvoredo abatido ou decotado 
 

3.3.6.4 Desactivação de linhas 

Actividades 

Como anteriormente referido, as novas linhas resultantes dos desvios projectados 
apresentam uma vida útil longa, não se prevendo, dentro do período de concessão da 
RNT à REN, S.A,. a sua desactivação. É excepção ao exposto, a desactivação das 
ligações provisórias previstas no projecto. Da mesma forma, não se prevê o abandono do 
corredor dos desvios, sendo prática da REN, S.A. proceder às adaptações e substituição 
de peças e equipamentos que se verifiquem necessárias perante a evolução dos 
consumos de energia e o desenvolvimento tecnológico, assim como ao reforço da Rede 
Nacional de Transporte. É disto um exemplo a desmontagem das linhas eléctricas que irão 
dar lugar às novas ligações aqui avaliadas. 

Nestes casos, é norma da REN, S.A. estabelecer um acordo com os proprietários dos 
terrenos atravessados antes de realizar qualquer actividade, definindo-se, em cada caso, 
as condições específicas da desmontagem de apoios e fundações (habitualmente, até 
cerca de 80 cm de profundidade). A REN, S.A. assume, em geral, o pagamento de 
eventuais prejuízos resultantes da fase de desactivação. 

As actividades de apoio à desmontagem de uma linha são semelhantes às apresentadas 
para a sua construção: será necessária a instalação de estaleiros/parques de materiais, 
etc; ocorrerá a circulação de veículos e funcionamento de equipamentos. Relativamente a 
resíduos produzidos nesta actividade, refira-se que os materiais proveniente da 
desmontagem dos apoios e respectivas fundações, constituídos por cabos, cantoneiras, 
chapas e parafusos em aço, serão recolhidos pelo adjudicatário, a quem cumpre a recolha 
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de todos os resíduos produzidos e posterior encaminhado para um dos pontos 
centralizados de recolha definidos pela REN, SA. 

Descrevem-se, de seguida, as principais actividades sequenciais inerentes à 
desmontagem (total ou parcial) de uma linha: 

� Instalação de Estaleiro e parque de materiais – Este deve ser preferencialmente 
localizado em zonas de bom acesso e em locais previamente infraestruturados, 
preferencialmente nas proximidades da linha. O parque de material deve ter 
espaço suficiente para o próprio material e para os equipamentos, estes 
devidamente identificados; 

� Verificação das condicionantes – Esta actividade consiste num apanhado das 
infra-estruturas e/ou vias de comunicação existentes ao longo do percurso da linha 
a desmontar; 

� Montagem de protecções terrestres (pórticos) – O tipo de protecção a montar é 
definido em função da infra-estrutura/via de comunicação que vai ser protegida e 
das condicionantes do terreno onde vai ser implantada. Os proprietários ou 
entidades responsáveis pelas mesmas devem ser informadas atempadamente e 
devem ser cumpridas as suas directivas, nomeadamente distâncias, sinalização e 
espiamentos. As protecções a montar consistem em pórticos constituídos 
normalmente por prumos e travessas devidamente espiados. Caso seja 
necessário, devido à largura da zona a proteger, serão montados dois pórticos que 
ficarão ligados com um tecto protector que pode ser constituído por cordas 
sintéticas dispostas em X. Esta actividade é realizada com o recurso a camião 
com grua, equipamento anti-queda específico e ferramentas manuais; 

� Reconhecimento, sinalização e abertura dos acessos – Sempre que possível são 
utilizados ou melhorados acessos existentes. A abertura de novos acessos é 
acordada com os respectivos proprietários, sendo tida em conta a ocupação dos 
terrenos, a época mais propícia (após as colheitas, por ex.). A dimensão máxima 
normalmente necessária para um acesso, implica a passagem de grua para a 
desmontagem dos apoios, o que corresponde a aproximadamente a 4 m de 
largura. Esta actividade é realizada com o recurso a retro-escavadora. Depois de 
abertos os acessos, estes devem ser sinalizados com placas bem visíveis e 
estrategicamente colocadas. As placas devem ter o número do apoio que 
sinalizam; 

� Colocação dos cabos em roldanas – Esta actividade consiste na desmontagem 
das suspensões e amarrações existentes. No caso das suspensões consiste em 
retirar as “Varetas” e pinças do cabo, e colocar o mesmo dentro de uma roldana 
previamente presa no poste. No caso das amarrações os terminais são 
desencaixados das cadeias e é feita uma ligação através de acessórios “Estropos” 
entre os dois terminais, depois o cabo é colocado na roldana. Os detritos 
resultantes são transportados para o estaleiro onde são separados e identificados 
para o respectivo tratamento. Para a realização desta actividade é necessário o 
recurso a equipamento adequado para a subida do material assim como 
equipamento específico para trabalhos em altura; 

� Desmontagem dos cabos Condutores/ Terra – A recolha dos cabos consiste num 
processo idêntico mas inverso ao desenrolamento, onde é necessário o recurso a 
um conjunto de desenrolamento (guincho e freio) devidamente estabilizados, 
alinhados e sinalizados. O guincho puxa directamente o cabo condutor que por 
sua vez puxa um cabo tensor e que por sua vez vai puxar uma corda adequada; 

� Desmontagem de Postes – Esta actividade consiste num processo inverso à 
montagem de apoios. O apoio é normalmente desmontado com o auxílio de uma 
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grua móvel, devidamente estabilizada e nivelada. O poste é desmontado por 
módulos previamente definidos, sendo estes módulos devidamente assentes no 
chão de forma a permitir a sua desmontagem. O ferro resultante é levado para o 
estaleiro onde é devidamente acondicionado e identificado. Para a execução 
desta tarefa é necessário o recurso de grua móvel, compressor pistolas 
pneumáticas, ferramentas manuais e camião com grua; 

� Demolição dos maciços – Esta actividade consiste em retirar parte da chaminé 
dos maciços (1 m de profundidade). Para tal, procede-se à escavação, com o 
recurso a retro-escavadora, em volta da chaminé uma profundidade de cerca 1,5 
m. Recorrendo a um martelo pneumático, o maciço é partido a 1 m de 
profundidade e o montante que se encontra dentro da chaminé é cortado com 
uma rebarbadora. O ferro resultante é separado do betão e devidamente 
acondicionado em estaleiro e o betão resultante é colocado na cova e enterrado. 
É ainda feita uma terraplanagem de forma a restabelecer as condições do terreno, 
na medida do possível; 

� Reconstituição das condições do terreno – Esta actividade consiste em 
restabelecer as mesmas condições dos terrenos que foram afectados pelos 
trabalhos ou pela movimentação de equipamentos, nomeadamente na 
reconstituição de acessos. Nos casos em que foram criados acessos 
propositadamente estes devem ser desfeitos e restabelecidas a mesmas 
condições.  

Efluentes, resíduos e emissão de ruído previsível 

Durante a desmontagem das linhas, será expectável a produção dos seguintes resíduos e 
emissões: 

� Produção de águas residuais domésticas nos estaleiros de obra; 

� Emissões de poeiras; 

� Emissão de ruído associado às actividades de desmontagem; 

� Produção de resíduos. 

O equipamento a utilizar na desmontagem dos cabos incluirá: roldanas, máquinas de 
tracção e de frenagem dos cabos, material para a montagem de protecções mecânicas 
provisórias. O equipamento a utilizar na desmontagem dos apoios incluirá gruas, 
retroescavadora, compressor, martelo pneumático, e ferramentas manuais. Os materiais 
da linha desmontada que transitam pelos estaleiros incluem: apoios, cabos em bobinas, 
isoladores em embalagens, acessórios, material de ligação à terra e de sinalização. 

No Quadro 14 apresenta-se a tipologia de resíduos susceptíveis de virem a ser 
produzidos durante a fase de desactivação das novas linhas: 

Quadro 14 – Resíduos tipicamente produzidos durante a fase de desactivação das linhas 

Actividades Resíduos 

Desmontagem dos cabos e 
acessórios 

Cabos (enrolados em bobinas) e acessórios, metálicos e 
plásticos, para reciclagem 

Desmontagem das cadeias  Isoladores de vidro (embalados) e acessórios metálicos para 
reciclagem 

Desmontagem dos apoios Perfilados, chapas e parafusos (embalados) para reciclagem 
Destruição dos maciços de 
fundação 

Betão e metálicos. Os resíduos de betão são enterrados para 
preencher as covas e os metálicos são recolhidos para 
reciclagem 

Presença e circulação do pessoal 
afecto à desmontagem 

Resíduos sólidos urbanos 
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4 Conformidade Ambiental do Projecto 

4.1 Enquadramento 
Tal como anteriormente referido, na Declaração de Impacte Ambiental da “Subestação do 
‘Douro Internacional’ e Linhas da RNT associadas” foi emitido parecer favorável à 
construção dos Desvios de linhas a 220 kV para a Subestação de Lagoaça no troço 3C 
estudado no EIA, condicionada ao cumprimento das medidas e recomendações 
constantes do Anexo à DIA. Desta forma, o projecto de execução dos Desvios foi 
desenvolvido dentro dos troços aprovados na DIA. 

Nos pontos seguintes refere-se de que forma foi dado cumprimento no Projecto Executivo 
ao definido no Anexo à DIA (apresentado no Anexo A ), sendo este constituído pelo Ponto 
A – Condicionantes para o Projecto de Execução, Ponto B – Medidas de Minimização e 
Ponto C – Planos de Monitorização. 

Saliente-se o facto de o Estudo Prévio dos Desvios de linhas eléctricas terem sido 
desenvolvidos em simultâneo com os Estudos Prévios de outras linhas eléctricas a 
construir no âmbito do projecto global de Modificação da Rede Nacional de Transporte 
(RNT) na zona do Douro Internacional, bem como juntamente com o Estudo Prévio da 
subestação de Lagoaça, tendo a totalidade das intervenções sido objecto de um único 
Estudo de Impacte Ambiental. Na sequência deste estudo, foi emitida uma única 
Declaração de Impacte Ambiental que abrangeu a totalidade dos projectos avaliados no 
EIA (linhas e subestação). 

A necessidade de apresentar uma apreciação a todos os projectos avaliados, sem 
prejuízo de focar cada um destes em particular, teve como consequência indirecta a 
apresentação na DIA de condicionantes e medidas que apenas são aplicáveis a uma das 
tipologias de projecto estudadas (subestação ou linhas eléctricas) ou ainda a um projecto 
em particular.  

Desta forma, no presente RECAPE são apenas apresentadas respostas às condicionantes 
e medidas da DIA aplicáveis ao projecto dos Desvios de linhas eléctricas a 220 kV para a 
subestação de Lagoaça. 

4.2 Condicionantes ao Projecto de Execução (Ponto A do 
Anexo à DIA) 

A1 – Nas áreas muito próximas às arribas (menos de 1 km), todas as obras deverão ser 
realizadas fora do período de nidificação das espécies mais ameaçadas (o período de 
nidificação decorre entre 1 de Janeiro e 15 de Julho 

A condicionante A1 não é aplicável ao presente Projecto de Execução, uma vez que a sua 
área de implantação se encontra a mais de 2 km das arribas do rio Douro, como é 
possível verificar por análise da Figura 5 . 
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Figura 5 – Afastamento do projecto relativamente às arribas do Douro 

A2 – Relativamente à subestação, obter parecer favorável da Câmara Municipal de Freixo 
de Espada à Cinta quanto à compatibilidade do projecto com o respectivo Plano Director 
Municipal. 

Esta condicionante diz respeito ao Projecto de Execução da subestação de Lagoaça, pelo 
que não será analisada no âmbito do presente RECAPE. 

A3 – Relativamente à subestação, assegurar a compatibilização do projecto com o Plano 
de Ordenamento do Parque Natural do Douro Internacional, designadamente nos 
condicionalismos impostos à edificação em “Áreas de protecção complementar de tipo I” e 
“Áreas de protecção complementar de tipo II” (alínea e) dos nº 2 dos artigos 23º e 25º, 
respectivamente: “Boa integração na paisagem, sem aterros e desaterros com altura 
superior a 3m”). 

Esta condicionante diz respeito ao Projecto de Execução da subestação de Lagoaça, pelo 
que não será analisada no âmbito do presente RECAPE. 
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A4 – O traçado deverá ser estabelecido por forma a não haver sobrepassagens de 
edificações, devendo garantir-se o maior afastamento possível de áreas urbanas e/ou 
urbanizáveis, bem como de edificações isoladas, principalmente se com carácter 
habitacional e/ou interesse turístico ou cultural (caso dos aglomerados dos Bairros da EDP 
da Bemposta e de Barrocal do Douro) onde se considera desejável particulares cuidados, 
durante a fase de Projecto de Execução, na diminuição de sobrepassagens das 
habitações em causa e redução dos apoios em zonas de maior visibilidade. 

O traçado dos desvios das linhas eléctricas para a subestação de Lagoaça não 
sobrepassa qualquer edificação, situando-se a mais de 3 km da povoação mais próxima, a 
vila de Lagoaça. Da mesma forma, não se identifica qualquer habitação isolada na sua 
envolvente, encontrando-se a edificação mais próxima a cerca de 2,5 km de distância. 
Desta forma, considera-se que o Projecto de Execução se encontra conforme com a 
Condicionante A4 da DIA. 

A5 – Na implantação dos apoios, deverá evitar-se o traçado ao longo das linhas de água, 
assim como o atravessamento das linhas de água nas zonas mais meandrizadas e/ou de 
vale mais alargado e, ainda, sempre que tecnicamente viável, as imediações de linhas de 
escorrência ou linhas de água temporárias, especialmente em zonas mais declivosas. 
Devem, também, ser respeitadas as faixas de protecção das linhas de água de 10 metros 
para as águas não navegáveis e de 50 metros para as águas navegáveis. 

No Desenho 4  apresentam-se os principais elementos fisiográficos dos terrenos 
atravessados pelos desvios de linhas em estudo. Como é possível verificar por análise do 
referido desenho, os desvios afastam-se de zonas onde a rede hidrográfica é mais 
expressiva e ramificada, verificando-se apenas três cruzamentos com uma linha de água 
principal não navegável (não se regista a proximidade a qualquer linha de água 
navegável), a ribeira das Pias: 

− entre os apoios AP98 e AP99 da Linha Picote-Lagoaça 1; 

− entre os apoios AP67/AP68 e AP68/AP69 da Linha Picote-Lagoaça 1; e 

− entre os apoios AP04 e AP05 da Linha Lagoaça-Aldeadávila 3. 

Da mesma forma, nenhum dos apoios se implanta na proximidade de qualquer linha de 
água principal, garantindo-se ainda o afastamento de 10 metros a qualquer linha de água 
secundária (ou linha de escoamento preferencial), como é possível verificar por análise do 
Desenho 2 , desenvolvido à escala 1:2000. 

No que se refere ao atravessamento de zonas declivosas, a que se associa a presença de 
linhas de água temporárias (e a um escoamento torrencial), importa referir que a linha se 
afasta totalmente de zonas com declives superiores a 25%. Verifica-se, contudo, o 
atravessamento de uma linha de cumeada por diversos vãos dos desvios, em resultado da 
necessidade de estabelecer os seus traçados a partir das linhas existentes. Efectivamente, 
é possível observar que, entre as linhas a 220 kV actualmente existentes na zona e o local 
onde se irá construir a nova subestação de Lagoaça, ocorre uma linha de cumeada (se 
bem que pouco expressiva), sendo, por esse motivo, a sua transposição inevitável. 

A6 – Minimizar a afectação dos pontos de água de apoio ao combate a incêndio 
identificados, afastando, sempre que possível, as linhas eléctricas para mais de 500 m. 

No Desenho 5  apresentam-se as Condicionantes biofísicas e urbanísticas consideradas 
no desenvolvimento do projecto. Da sua análise é possível verificar que os desvios de 
linhas se implantam sempre a mais de 700 m dos pontos de água identificados na sua 
envolvente, nomeadamente, a Sudeste do projecto. 
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A7 – Evitar a colocação de apoios nos seguintes Habitats (definidos em cartografia): 
Habitat 8220 (Vertentes rochosas siliciosas), Habitat 9230 (Carvalhais estremes de 
Quercus pyrenaica), Habitat 9260 (Florestas de Castanea sativa), Habitat 6310 (Montados 
de Quercus suber), Habitat 9340 (Bosques de Quercus rotundifolia sobre silicatos), Habitat 
9560* (Mesobosques de Querci e Juniperus oxycedrus), Habitat 5330 (Matagais 
arborescentes de Juniperus oxycedrus), Habitat 91E0 (Freixiais termófilos de Fraxinus 
excelsior) e 92A0 (Florestas-Galerias de Salix alba e Populus alba). 

No Desenho 6  apresenta-se a Carta de Biótopos presentes na envolvente dos desvios de 
linhas e no Quadro 15 apresenta-se a correspondência entre cada apoio e o biótopo onde 
se implanta. 

Como é possível observar por análise dos referidos elementos, verifica-se que apenas o 
apoio AP04 se implanta sobre um dos Habitats referidos na DIA, o Habitat 9230 
(Carvalhais estremes de Quercus pyrenaica), apesar de já numa zona de transição para o 
biótopo Matos, não se prevendo qualquer afectação de elementos arbóreos. De acordo 
com o definido no EIA este tipo de biótopo pode ser constituído por diversas espécies de 
árvores autóctones, nomeadamente o carvalho-negral (Quercus pyrenaica), o freixo 
(Fraxinus angustifolia), a azinheira (Quercus rotundifolia) e o sobreiro (Quercus suber). 

Verifica-se ainda que no desvio da Linha Picote – Lagoaça 2, a 220 kV, foi identificado um 
apoio de linha (APd) próximo de uma sebe, não se prevendo, contudo, a sua afectação.  

Quadro 15 – Distribuição de Apoios por biótopo 

Desvios  
Biótopos Nº de 

apoios 
LPT.LGC1 LPT.LGC2 LBT.LGC1 LBT.LGC2 LLGC.PN1 LLGC.PN2 LLGC.AAV2 LLGC.AAV3 

Agrícola 7 AP100, 
APa/AP101 APa/AP101 AP69/AP70, 

AP70/AP71 
AP69/AP70, 
AP70/AP71  AP01 AP01 AP01, AP02 AP02 

Matos 17 

AP96, 
AP97, 
AP98 e 
AP99 

APc 

AP65, 
AP66/AP67, 
AP67/AP68, 
AP68/AP69 

AP06/AP66 

AP66/AP67, 
AP67/AP68 
AP68/AP69 

AP02, 
AP03 

AP02, 
AP03 e 
AP04 

AP03 e 
AP04 

AP03, 
AP05, 

AP06/66 

Silvicola 2 - APb - - - - - AP01 

Carvalhal 1 - - - - - - - AP04 

Sebes 1 - APd - - - - - - 

TOTAL 28 6 4 6 6 3 4 4 6 

Nota: sublinhados apresentam-se os apoios partilhados por duas linhas. Desta situação resulta que a soma total do número de apoios 
por linha difere do número total de apoios. 

No que se refere aos apoios a desmontar, verifica-se que a sua totalidade se localiza em 
zonas de matos ou agrícolas, com a excepção do apoio AP98 da Linha Picote-Pocinho, 
que se implanta no limite da mesma mancha de carvalhal junto da qual se prevê a 
colocação do apoio AP04 da LLGC.AAV3. 

Desta forma, considera-se que o projecto não induz impactes negativos sobre os Habitats 
referidos na DIA, uma vez que prevê a construção de único apoio numa zona já marginal 
de um carvalhal, mas igualmente a desmontagem de um outro apoio já aí existente. 
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A8 – Deve ser evitado o atravessamento de zonas florestadas dos habitats referidos no 
ponto anterior, uma vez que se deve evitar a desmatação de áreas arborizadas de 
interesse comunitário. 

No que se refere ao traçado dos desvios de linhas e por análise do Desenho 6 , foram 
identificadas sete zonas em que se verifica o atravessamento de um habitat referido na 
condicionante A7, nomeadamente de Carvalhal de Quercus pyrenaica (Habitat 9230). 

Descrevem-se, seguidamente, as situações identificadas: 

− A linha LLGC.AAV3 atravessa 4 extensões de carvalhal entre os apoios AP03 e 
AP05; 

− A linha LBT.LGC2 atravessa 1 mancha de carvalhal entre os apoios AP66/AP67 e 
AP67/AP68; 

− A linha LPT.LGC1 atravessa 2 extensões de manchas de carvalhal entre os 
apoios AP97 e AP98.  

Dada a grande quantidade de linhas nesta zona, considera-se que não é possível evitar 
todas as manchas deste habitat, não se concebendo a possibilidade de realizar 
alternativas. No que se refere aos troços de linhas a desmontar, verifica-se que o projecto 
prevê a eliminação de 5 atravessamentos de manchas de carvalhal, numa extensão 
aproximada aos novos atravessamentos. 

De acordo com as Especificações Técnicas da REN, SA, importa, contudo, referir que, 
para a abertura da faixa de protecção das linhas8, apenas se procede à desflorestação de 
povoamentos de eucalipto ou de pinheiro, sendo as restantes espécies florestais objecto, 
unicamente, de decote para cumprimento das distâncias mínimas de segurança. Este 
procedimento será ainda alvo de verificação por parte da Equipa de Supervisão e 
Acompanhamento Ambiental da Obra (como descrito no Volume 3  do RECAPE). Desta 
forma, considera-se que o projecto se apresenta conforme com a Condicionante da DIA. 

A9) Minimizar a extensão das linhas e do número de apoios dentro das Áreas 
Classificadas integradas na Rede Natura 2000 e das manchas de Reserva Agrícola 
Nacional (RAN), Reserva Ecológica Nacional (REN) e Espaços Urbanos. 

Os desvios de linhas eléctricas não atravessam qualquer área integrada em sítios da Rede 
Natura 2000, nem apresentam qualquer apoio no interior de Espaços Urbanos 
identificados em PDM (ver Desenhos 3 e 5 ), minimizando, ainda, a afectação de manchas 
de RAN e de manchas de REN. É de destacar que a localização dos apoios evidencia um 
cuidado particular na preservação de solos RAN, cuja reduzida ocorrência na envolvente 
aos desvios se procurou preservar. Efectivamente, apenas um dos apoios previstos no 
projecto (AP01 da LLGC.PN1/2) se implanta em RAN, sendo que esta situação decorre 
directamente da localização da subestação de Lagoaça, uma vez que se trata do apoio da 
linha que liga ao Pórtico daquela infraestrutura. 

No que diz respeito às manchas de REN, que são abundantes na zona envolvente aos 
desvios, torna-se mais difícil evitar a sua afectação, como como descrito no Quadro 16 , 
onde se apresentam as áreas de REN e RAN previsivelmente afectadas pelo projecto, nas 
fases de construção e exploração, assim como os apoios que nelas se implantam: 

 

 

                                                      
8 É constituída uma faixa de protecção com 45 m de largura máxima, limitado por duas rectas paralelas distanciadas 22,5 m do 
eixo do traçado, onde se procede ao corte ou decote das árvores para garantir as distâncias de segurança exigidas pelo 
Decreto Regulamentar n.º 1/92, de 18 de Fevereiro (Regulamento de Segurança de Linhas de Alta tensão – RSLEAT). 
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Quadro 16 – Apoios implantados em manchas de RAN e REN 

Área ocupada pelos apoios 
Ocupação permanente 

(fase de exploração) Condicionante Nº de 
apoios 

Apoios 

Ocupação 
temporária 

(fase de 
construção) 

(m2) 

Área 
absoluta 

(m2) 

% da área 
total de 
apoios 

RAN 1 AP01 das LLGC.PN1/2 400 51 3,0 

REN 6 

AP03 da LLGC.PN2; AP96 
e AP97 da LPT.LGC1; 
AP65 da LBT.LGC1 e 

AP66/67 das LBT.LGC1/2; 
AP6/66 das LLGC.AAV3 e 

LBT.LGC2  

2400 348 21,1 

 

As áreas descritas no quadro anterior correspondem, na fase de construção dos desvios, 
à previsível ocupação temporária de uma área de 400 m2 na envolvente de cada apoio, 
para a execução das respectivas fundações e operação de máquinas, e à ocupação 
permanente de cada apoio, durante a exploração das linhas, em função do seu tipo e 
dimensões (como constante do Anexo B.1  do RECAPE). Desta forma, verifica-se que a 
área de REN a ser permanentemente ocupada pelos desvios é de cerca de 348 m2 
(correspondendo a 6 apoios), enquanto que a área de RAN a ser ocupada nesta fase é de 
cerca de 51 m2 (correspondendo a apenas 1 apoio). 

A afectação de solos classificados como REN e RAN, em consequência da implantação 
dos apoios dos desvios de linha, representa um impacte negativo do projecto, mas de 
natureza localizada e de baixa magnitude, dada a reduzida área de solos classificados que 
será afectada, comparativamente com a área total de RAN e REN existente na envolvente 
dos desvios. Considera-se, assim, que o projecto se apresenta conforme face à 
condicionante A9 da DIA. 

A10 – No troço da Linha LPTDI (Linha Picote – Douro Internacional 2), entre a Barragem 
de Picote e Bemposta, área em que existem 3 linhas simples (antigas), a construção da 
nova linha LPTDI deverá assumir uma configuração de linha dupla (em esteira horizontal) 
que integre uma das linhas já existentes (próxima às arribas), que desta forma 
desaparecerá dessa zona ecologicamente sensível. A linha mais indicada para ser 
eliminada constitui a linha Picote-Mogadouro, por se situar num corredor particularmente 
perigoso para aves rupícolas. 

Esta condicionante diz respeito ao Projecto Executivo da linha Picote – Lagoaça 2, a 400 
kV, pelo que não será analisada no âmbito do presente RECAPE. 

A11 – No troço da linha LBT2DI (Linha Bemposta 2 – Douro Internacional, a 400 kV), entre 
a zona próxima a Bemposta e a Barragem de Bemposta (nova central), a construção da 
nova linha LPTDI deverá assumir uma configuração de linha dupla (em esteira horizontal) 
que integre uma das linhas já existentes (próxima às arribas), que desta forma 
desaparecerá dessa zona ecologicamente sensível, por ser uma área muito próxima à 
zona de nidificação de 1 casal de Águia de Bonelli, não havendo traçado alternativo para a 
mesma. 

Esta condicionante diz respeito ao Projecto Executivo da linha Bemposta 2 – Lagoaça, a 
400 kV, pelo que não será analisada no âmbito do presente RECAPE. 
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A12 – No troço da nova linha Douro Internacional – Aldeadávila, o desvio previsto da linha 
antiga deverá obrigar a uma escolha dos locais onde anteriormente se situavam os apoios 
da linha desactivada como local preferencial de implantação da nova linha. Esta opção 
permitirá a utilização do mesmo corredor e a afectação de uma menor porção de habitats 
pelos apoios e pelos respectivos acessos. 

Esta condicionante diz respeito ao Projecto Executivo da linha Lagoaça – Aldeadávila, a 
400 kV, pelo que não será analisada no âmbito do presente RECAPE. 

A13 – Deverão, sempre que possível, ser escolhidas, exclusivamente, estruturas 
tipológicas de apoios com apenas 2 planos de colisão, tendo em conta que a quase 
totalidade das novas linhas surgirão em áreas muito importantes para espécies 
particularmente ameaçadas e vulneráveis (Água de Bonelli, Britango e Cegonha-preta) 

O projecto de execução dos desvios de linhas prevê a adopção de apoios das seguintes 
famílias tipológicas: MTG, QT, YD, CW e DL. Deste conjunto, verifica-se que as três 
primeiras possuem apoios com apenas 2 planos de colisão (como é possível avaliar pelas 
silhuetas apresentadas no Anexo B.2 ), tendo a opção pelos mesmos, resultado 
directamente da presente condicionante da DIA. No que se refere às restantes 2 famílias 
(CW e DL), a sua inclusão no projecto resultou dos requisitos técnicos inerentes à 
poupança de número de apoios e imposições de linhas que passarão a nível de tensão de 
400 kV futuramente. Desta forma, dos 28 novos apoios a construir, apenas oito 
apresentam 4 planos de colisão. 

No que se refere aos dezoito apoios a desmontar, verifica-se que dois deles apresentam 4 
planos de colisão, enquanto que os restantes apenas dois. 

A14 – No troço 1, a linha deverá ser implantada o mais afastada possível do centro do 
território de lobo, tentando, contudo, salvaguardar as manchas de Carvalhal estreme de 
Quercus pyrenaica e de Souto. 

Esta condicionante diz respeito ao Projecto Executivo da linha Lagoaça-Macedo, troço 
entre a Subestação de Lagoaça e o Ramal da Linha Mogadouro-Valeira para a 
Subestação de Macedo de Cavaleiros, a 220 kV, pelo que não será analisada no âmbito 
do presente RECAPE. 

A15 – Os apoios das linhas previstas para o troço 5 deverão ser colocados o mais 
afastados possível do centro do território de Águia-real 

Esta condicionante diz respeito aos Projectos Executivos das linhas Bemposta 2 – 
Lagoaça, a 400 kV e Picote – Lagoaça 2, a 400 kV, pelo que não será analisada no âmbito 
do presente RECAPE. 

A16 – Os apoios no troço 11B deverão localizar-se o mais afastado possível do território 
de Águia de Bonelli 

Esta condicionante diz respeito ao Projecto Executivo da linha Bemposta 2 – Lagoaça, a 
400 kV, pelo que não será analisada no âmbito do presente RECAPE. 

A17 – No troço 14, os apoios deverão estar o mais afastado possível do abrigo de 
Rhinolophus hipposiderus, Tadarida teniotis, Miniopteris shreibersii e Rhinolophus 
ferrumequinum. 

Esta condicionante diz respeito ao Projecto Executivo da linha Picote – Lagoaça 2, a 400 
kV, pelo que não será analisada no âmbito do presente RECAPE. 
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A18 – No troço 13, os apoios deverão localizar-se à maior distância possível do centro do 
território de Águia-real, salvaguardando, contudo, os habitats de interesse comunitário 
cartografados. 

Esta condicionante diz respeito ao Projecto Executivo da linha Picote – Lagoaça 2, a 400 
kV, pelo que não será analisada no âmbito do presente RECAPE. 

A19 – Evitar a colocação de apoios em áreas em exploração agrícola. 

No Desenho 2  apresenta-se a ocupação do solo na envolvente do traçado dos desvios de 
linha, sintetizando-se no Quadro 17  as situações de implantação de apoios em áreas de 
exploração agrícola. 

Quadro 17 – Apoios implantados em áreas em exploração agrícola 

Área ocupada pelos apoios 
Ocupação permanente 
(fase de exploração) Condicionante 

Nº de 
apoios 

Apoios 
Ocupação 

temporária (fase 
de construção) 

(m2) 
Área 

absoluta 
(m2) 

% da área 
total de 
apoios 

Zonas com 
exploração 

agrícola 
3 

AP01 da 
LLGC.PN1/2; 

AP01 da 
LLGC.AAV2; 
AP69/70 da 
LBT.LGC 1/2 

1200 106 6,4 

Verifica-se, assim, uma reduzida afectação de zonas com exploração agrícola, ocorrendo 
apenas 3 apoios nestas circunstâncias. De salientar que os apoios AP01 da LLGC.PN1/2 
e AP01 da LLGC.AAV2 se localizam no interior dos terrenos que a REN, SA irá adquirir 
para a implantação da subestação de Lagoaça, não ocorrendo, desta forma, qualquer 
impacte associado ao presente projecto. No que se refere à terceira situação, considera-
se que a afectação é pouco significativa, atendendo à reduzida área de ocupação 
permanente pelos apoios (28 m2).  

De referir igualmente a desmontagem de um apoio inserido numa zona de exploração 
agrícola, nomeadamente, o apoio AP68 da Linha Bemposta-Aldeadávila, levantando-se, 
assim, eventuais restrições existentes ao desenvolvimento de qualquer tipo de actividade 
ou plantação agrícola no local. 

A20 – Dada a sua reduzida expressão nos corredores em estudo, implantar os apoios de 
forma a minimizar a interferência com solos de capacidade de uso elevada (A) 

No Desenho 7  representam-se as classes de Capacidade de Uso do solo atravessadas 
pelo projecto, com base na informação do Atlas do Ambiente, disponibilizado pela Agência 
Portuguesa do Ambiente, à escala 1:100 000. Como é possível verificar, o traçado dos 
desvios apresenta 10 apoios em manchas de solos com capacidade de uso do solo 
elevada. Considera-se, contudo, que dado o atravessamento transversal do corredor 
aprovado pela DIA relativamente a estas manchas, os apoios de ligação às linhas 
existentes, a orografia do terreno e o valor máximo do comprimento dos vãos entre apoios, 
não é possível reduzir a implantação de apoios no seu interior. Desta forma, considera-se 
que o Projecto Executivo se encontra conforme face à condicionante A20 da DIA. 
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A21 – Evitar o traçado ao longo das linhas de cumeada, definindo sempre que possível o 
traçado a meia encosta 

Os desvios de linhas em estudo localizam-se numa zona com características planálticas, 
pelo que nenhum dos seus apoios se implanta em zonas de cumeada. Conforme se pode 
verificar no Desenho 4 , apesar de os apoios AP96 e AP65, respectivamente, da LPT.LGC 
1 e da LBT.LGC 1, se encontrarem bastante próximos de uma zona de festo, verifica-se 
que tal ocorre numa zona que os traçados propostos se sobrepõem aos traçados das 
linhas existentes, pelo que essa situação não seria passível de alternativa. Saliente-se 
ainda que a referida linha de festo não assume grande importância, visto tratar-se de uma 
zona relativamente plana. 

De salientar, a este respeito, a desmontagem de 2 apoios em zonas bastante próximas à 
zona de festo acima referida (AP96 da linha Picote-Pocinho e AP65 da linha Bemposta-
Pocinho), pelo que se considera que o projecto mantém a situação existente. 

Atendendo ao exposto, considera-se que o projecto se apresenta conforme com a 
Condicionante A21 da DIA. 

A22 – O traçado deverá ser estabelecido em consonância com eventuais requisitos 
definidos pelo Instituto Nacional de Aviação Civil (INAC) e pela Autoridade Nacional de 
Protecção Civil (ANPC) 

Tal como descrito no Capítulo 3.3.5, o traçado dos desvios foi definido tendo em conta as 
disposições da Circular de Informação Aeronáutica n.º 10/03, de 6 de Maio, relativas a 
“Limitações em altura e balizagem de obstáculos artificiais à navegação aérea. 

No que se refere à Autoridade Nacional de Protecção Civil, esta foi consultada durante a 
elaboração do EIA, tendo então emitido um parecer no qual solicitou que os desvios de 
linhas cumprissem os seguintes requisitos relativamente a pontos de água de combate a 
incêndios florestais: 

−  “(...) Quando não há outras condicionantes, distarem pelo menos 1.000 metros 
dos pontos de água; 

− Havendo condicionantes, a instalação das linhas a distâncias entre os 500 e 100 
metros dos pontos de água não impede a operação dos helicópteros, mas obriga 
a cuidados e procedimentos específicos; 

− A instalação das linhas entre os 250 e os 500 metros não elimina, de todo, o uso 
do ponto de água, mas pode obrigar os helicópteros a operar com carga reduzida, 
o que limita as suas capacidades, e impõe a sinalização dos troços das linhas que 
passam entre os círculos dos 250 e dos 500 metros; 

− Linhas aéreas que distem dos pontos de água menos do que 250 metros implicam 
a eliminação destes, ou seja, os pontos de água afectados são retirados da base 
de dados. 

Tal como referido na resposta à condicionante A6 da DIA, a linha implanta-se sempre a 
mais de 700 m dos pontos de água identificados na sua envolvente (ver Desenho 5 ), pelo 
que se dá estrito cumprimento às recomendações da ANPC e da Condicionante A22 da 
DIA. 

A23 – Evitar implantar o traçado ao longo das vias de comunicação, no tocante aos 
corredores, e em situação de proximidade visual para a subestação. 

O traçado dos desvios regista quatro situações de proximidade visual relativamente a 
caminhos rurais, como a seguir se descreve: 
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− A primeira situação diz respeito ao apoio AP100 da linha LPT.LGC1, e ao apoio 
AP69/70 das linhas LBT.LGC1 e LBT.LGC2, os quais se encontram localizados 
em grande proximidade relativamente a um caminho existente (2m e 3m, 
respectivamente). Apesar do caminho indicado ter um pavimento em terra batida e 
não fazer parte da rede viária principal ou secundária municipal, verifica-se que 
constitui um dos poucos acessos para as explorações localizadas nessa zona do 
planalto, na margem direita do Douro. 

− A segunda ocorrência é semelhante à anterior, pois relaciona-se com a 
proximidade do apoio AP01 das linhas LLGC.PN1/2 a um outro caminho existente, 
a Sul da subestação (a cerca de 3 m de distância). 

− A terceira situação refere-se à sobrepassagem de um caminho, por cerca de 118m 
do vão AP2-AP3 das LLGC.AAV2 e LLGC.AAV3, embora de importância inferior 
às antes assinaladas, sob os pontos de vista fisiográfico, paisagístico e visual. 

− Por fim, merece atenção a situação do AP04 da LLGC.PN1, localizado fora da 
Área de Estudo do EIA. À semelhança das primeiras duas ocorrências levantadas 
sob este ponto, o apoio encontra-se a cerca de 1 m de um caminho existente, que 
conduz ao marco geodésico e ao ermo de Santa Marta, sendo, no entanto, de 
referir o facto de, nesta zona, o traçado proposto ser coincidente com o traçado da 
linha existente. 

Atendendo à natureza muito particular do projecto executivo em análise, que se traduz na 
modificação e desvio de linhas eléctricas existentes para uma nova subestação, é 
compreensível que a definição dos traçados dos desvios não possa ser suficientemente 
flexível para salvaguardar todas as situações de impacte visual sobre os caminhos de 
terra existentes na sua envolvente. Contudo, é de salientar que foi possível evitar aquele 
que seria o mais importante impacte visual do projecto, nomeadamente o atravessamento, 
por uma ou mais linhas, da EN221. Efectivamente, e na sequência do parecer da Direcção 
do Parque Natural do Douro Internacional ao projecto, em fase de Estudo Prévio, a 
definição dos traçados dos desvios teve como principal objectivo a minimização do 
impacte visual sobre os utilizadores daquela via rodoviária principal, optando-se por 
soluções de implantação de apoios que garantissem aquele objectivo. De salientar ainda 
que o projecto de execução prevê a desmontagem de apoios nas linhas actualmente em 
funcionamento (para o estabelecimento dos desvios), eliminando, assim, outras situações 
de impacte visual já existentes. 

Face ao exposto, considera-se que o projecto de execução dos desvios se apresenta 
conforme relativamente à Condicionante A23 da DIA. 

4.3 Medidas de Minimização e Programas Específicos (Ponto B 
do Anexo à DIA) 

B1 – O RECAPE deverá concretizar, de modo discriminado, quer temporal, quer 
espacialmente, as medidas de minimização a adoptar para as acções de instalação do(s) 
estaleiro(s)/parque(s) de material, desmatação/desflorestação, melhoramento ou abertura 
de acessos, instalação de apoios e recuperação das áreas intervencionadas. 

As medidas de minimização a adoptar durante a instalação dos estaleiros de construção 
previstos concretizam-se na localização dos mesmos em locais adequados para o efeito, 
de acordo com as condições identificadas no ponto B2, analisado em seguida. 

Para a implantação dos desvios estão previstas operações de desmatação e 
desflorestação, dependendo estas da ocupação dos terrenos a intervir. Para esta 
actividade, assim como para a abertura de eventuais acessos temporários durante a fase 
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de construção dos desvios, para a colocação de apoios e para a movimentação de 
maquinaria prevê-se um conjunto de medidas de minimização, as quais são definidas no 
Volume 3  do RECAPE, onde se apresenta o Plano de Acompanhamento Ambiental (PAA) 
da obra. Efectivamente, neste documento encontram-se sistematizadas todas as medidas 
de minimização a implementar na obra e explicitadas as responsabilidades pelo seu 
cumprimento. Da mesma forma, e no que se refere à actividade de desmontagem de 
apoios existentes, se prevê um conjunto de medidas de minimização integradas no PAA. 

Da mesma forma, após a fase de construção dos desvios, está prevista a recuperação das 
áreas de estaleiro e restantes zonas intervencionadas, assim como as áreas onde tenha 
ocorrido movimentação de máquinas e perturbação da topografia/ocupação do solo 
existente. As medidas apresentadas neste sentido estão igualmente descritas no PAA 
(Volume 3  do RECAPE), no seu Quadro 3 . 

B2 – A localização do(s) estaleiro(s)(parque(s) de material, desde que não constituídos por 
armazéns existentes, deverá obedecer cumulativamente ao seguinte conjunto de 
requisitos: 

− Locais afastados, pelo menos, 100m das linhas de água e que não constituam leitos 
de cheia; 

− locais que não requeiram o abate de sobreiros e azinheiros; 

− locais não definidos como sítios de Rede Natura 2000; 

− locais com declive reduzido e com acesso próximo, para evitar, tanto quanto possível, 
movimentações de terras e abertura de acessos; 

− locais a distância superior a 500m de aglomerados populacionais (definidos em PDM); 

− locais que não constituam montados de sobro ou azinho; 

− locais que evitem a destruição arbórea com interesse botânico ou paisagístico; 

− locais que não tenham grande acessibilidade visual e/ou grande número de 
observadores potenciais; 

− locais afastados 100 m de elementos patrimoniais. 

De modo a assegurar o cumprimento dos requisitos identificados na medida B2, foi 
produzido um desenho contendo todas as condicionantes acima referidas (Desenho 8 ), 
devendo os estaleiros da obra ser implantados numa das zonas aí indicadas como de não 
exclusão. Na Medida 05  do PAA  encontra-se prevista a implantação dos estaleiros da 
obra num local onde se cumpram cumulativamente as restrições apontadas pela DIA. 

 

B3 – O(s) estaleiro(s) deverá(ão) ser dotado(s) de condições técnicas adequadas para o 
armazenamento dos diversos tipos de resíduos, enquanto aguardam encaminhamento 
para armazenamento temporário, tratamento ou eliminação em operadores devidamente 
licenciados/autorizados para o efeito. 

No PAA (Volume 3 do RECAPE) apresentam-se medidas de minimização que dão 
resposta a este ponto, nomeadamente, as Medidas  08 e 10. Complementarmente, no 
Volume 4  do RECAPE, apresenta-se ainda um programa específico para a gestão dos 
resíduos produzidos na obra, estabelecendo os procedimentos indispensáveis que 
asseguram a sua identificação, condições de armazenamento, transporte e destino 
adequado, em consonância com a legislação em vigor. 
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B4 – O RECAPE deverá concretizar, de modo discriminado, quer temporal, quer 
espacialmente, as medidas de minimização relativas ao factor Solos e Uso do Solo, 
nomeadamente, no que diz respeito à prevenção da poluição e à garantia de reutilização 
dos bons solos agrícolas afectados pelas operações de construção. 

No Volume 3 do RECAPE (PAA) apresenta-se as medidas de minimização que dão 
resposta a este ponto, nomeadamente, as Medidas 7, 9, 11, 12, 13, 14, 15 e 38 . 

B5 – O RECAPE deverá concretizar um plano de acessos que aproveite, sempre que 
possível, a rede viária já existente, bem como minimize a intervenção nos solos 
classificados como RAN e REN. O Plano deverá garantir o acesso às propriedades, quer 
na fase de construção, quer na fase de exploração, sempre que os acessos existentes 
sejam interrompidos. A abertura de acessos não previstos no projecto, dentro do Parque 
Natural do Douro Internacional (PNDI), carece de autorização do Instituto de Conservação 
da Natureza e Biodiversidade (ICNB). 

O estabelecimento do traçado dos acessos temporários deverá ser assegurado pelo 
adjudicatário da obra, devendo a sua verificação ser feita pela Equipa de Supervisão e 
Acompanhamento Ambiental, tal como referido no Plano de Acompanhamento Ambiental, 
constante do Volume 3  do RECAPE e concretizado na Medida  1. 

B6 – O RECAPE deverá concretizar, de modo discriminado, quer temporal, quer 
espacialmente, as medidas de minimização relativas ao factor Recursos Hídricos, 
nomeadamente no que diz respeito à prevenção da poluição, redução do risco de cheia 
(Corredor Comum) e assoreamento e obstrução das linhas de água 

No Volume 3 do RECAPE apresenta-se as medidas de minimização que dão resposta a 
este ponto, nomeadamente, as Medidas 9,14 e 15.  

B7 – O RECAPE deverá concretizar, de modo discriminado, as medidas de minimização a 
adoptar na fase de construção relativas ao factor Qualidade do Ar, nomeadamente, no que 
diz respeito à redução da emissão e dispersão de poeiras. 

No Volume 3 do RECAPE apresentam-se medidas de minimização que dá resposta a este 
ponto, nomeadamente, as Medidas  s 16, 17, 18, 19. 

B8 – As operações de construção, em especial as mais ruidosas, que se desenvolvam na 
proximidade (até 400m de distância) de receptores sensíveis, apenas poderão ter lugar no 
período diurno dos dias úteis, ou seja, das 7.00h às 20.00h. Fora destas situações, deverá 
ser obtida a respectiva licença especial de ruído, a emitir pelo Município. 

No Volume 3 do RECAPE apresenta-se uma medida de minimização que dá resposta a 
este ponto, nomeadamente, a Medida  20. 

B9 – O RECAPE deverá concretizar, de modo discriminado, as medidas de minimização a 
adoptar na fase de construção relativas ao factor Sistemas Ecológicos, nomeadamente, no 
que diz respeito à salvaguarda dos habitats prioritários e à preservação de espécies de 
flora protegida. 

De acordo com os elementos de projecto relativos à localização dos apoios dos desvios foi 
possível estimar uma área total de afectação temporária durante a fase de construção de 
aproximadamente 1,12 ha, equivalente a 28 apoios.  

Dentro desta área os biótopos ocupam áreas variáveis, sendo o biótopo “Matos” o 
dominante em termos de área ocupada pelos apoios, seguido do “Agrícola”. Apenas o 
apoio AP04 da Linha LLGC.AAV3 se implanta em zona de transição entre o biótopo 
“Matos” e o Habitat “carvalhais estremes de Quercus pyrenaica”, pelo que apenas para 
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neste caso se definiu uma medida de minimização, a Medida  3, definida no PAA (Volume 
3). 

No que se refere às espécies de flora, não se prevê a afectação de quaisquer espécies 
protegidas pelo projecto, pelo que não serão realizadas medidas de minimização 
específicas para este efeito. 

B10 – O RECAPE deverá concretizar para o traçado, a utilização de dispositivos anti-
poiso, bem como todas as linhas deverão ser sinalizadas com BFD (Bird Flight Diverters) 
de 10 em 10m em cada cabo de terra (dispostos alternadamente), com excepção da zona 
a menos de 2 km das arribas do Douro (tal como recomendado pelo parecer do Parque 
Natural do Douro Internacional, PNDI) que deverá apresentar uma sinalização 
“Excepcional”, ou seja, de 3 em 3 m em cada cabo de terra (dispostos alternadamente) 

O projecto de execução dos desvios prevê a utilização de BFD em todos os vãos dos 
desvios, com uma sinalização do tipo “intensiva”, ou seja, com a colocação de BFD de 10 
em 10 m em cada cabo de guarda (dispostos alternadamente), o que se revela 
concordante com o definido na DIA, uma vez que os desvios se localizam a mais de 2 km 
das arribas do Douro. Esta medida encontra-se vertida para o PAA, nomeadamente na 
sua Medida  22. 

B11 – O RECAPE deverá, relativamente ao factor Património, proceder à reavaliação dos 
impactes e das medidas de minimização durante a fase de obra, concretizando-as de 
modo discriminado. 

No âmbito desta medida procedeu-se à realização de estudos complementares de 
caracterização da área de intervenção do projecto dos desvios, o qual deu lugar ao 
Relatório Patrimonial apresentado no Anexo E.1 . 

Identificação de elementos patrimoniais 

Na fase de RECAPE foi efectuada a prospecção sistemática da área de implantação e 
envolvente de 50 m de cada um dos apoios que compõem os oito desvios englobados no 
projecto, nomeadamente: 

− Linha Picote – Lagoaça 1, a 220 kV (6 apoios a construir e 1 apoio existente); 

− Linha Bemposta – Lagoaça 1, a 220 kV (6 apoios a construir e 1 apoio existente); 

− Linha Bemposta – Lagoaça 2, a 220 kV (6 apoios a construir e 1 apoio existente); 

− Linha Pocinho – AldeaDávila 1, a 220 kV (4 apoios a construir e 1 apoio existente); 

− Linha Pocinho – AldeaDávila 2 – a 220 kV (3 apoios a construir e 1 apoio 
existente); 

− Linha Picote – Lagoaça 2, a 220 kV (4 apoios a construir); 

− Linha Lagoaça – Aldeadávila 2 (4 apoios a construir e 1 apoio existente); e 

− Linha Lagoaça – Aldeadávila 3 (6 apoios a construir e 1 apoio existente). 

Foram ainda prospectadas as referidas linhas numa largura de 100 m limitada por duas 
rectas paralelas distanciadas 50 m do eixo do traçado. Desta forma, relocalizaram-se 
ocorrências identificadas na fase de Estudo Prévio, tendo-se seguidamente actualizado a 
avaliação de impactes então elaborada e a definição de medidas mitigadoras, bem como 
realizada uma reprospecção da área da linha com vista à identificação de novas 
ocorrências. 

Na envolvente do traçado final dos desvios foram relocalizadas 2 ocorrências identificadas 
na fase de Estudo Prévio (nº23 e nº27, agora identificadas com os números 1 e 2). Nos 
trabalhos de prospecção sistemática foi ainda possível identificar 3 novas ocorrências 



 

 
 

Estudo de Impacte Ambiental da Subestação do "Douro  Internacional" e 
Linhas da RNT associadas  

Relatório de Conformidade Ambiental do Projecto de Execução dos Desvios 
das linhas a 220 kV para a Subestação de Lagoaça 

Conformidade Ambiental do Projecto  
 

Imp – 5007_R2 Página 42  
 

patrimoniais, duas delas já identificadas no trabalho de campo realizado no âmbito do 
RECAPE da Subestação de Lagoaça e a terceira correspondente a um sítio identificado 
na fase de Estudo de Viabilidade de Corredores. Todas as ocorrências se apresentam 
cartografadas no Desenho 9 . 

Avaliação de Impactes 

Em fase de RECAPE procedeu-se à reavaliação de impactes das ocorrências 1 e 2 e uma 
avaliação de impactes das ocorrências 3, 4 e 5. 

No caso das ocorrências 1 e 2 (abrigos), estas localizam-se no interior do corredor de 
incidência dos desvios, encontrando-se bastante afastadas de qualquer apoio. No caso da 
ocorrência 1, o apoio mais próximo, que no caso é AP03 do desvio das linhas Lagoaça – 
Aldeadávila 2 e Lagoaça – Aldeadávila 3, localiza-se a cerca de 105m. No caso da 
ocorrência 2, esta encontra-se a cerca de 135 m do apoio mais próximo, que no caso é o 
AP66 do desvio da linha Bemposta-Lagoaça 2. Em ambos os casos, dado o afastamento 
superior a 100m, não se prevêem impactes relacionados com abertura de caboucos, 
sendo estes indeterminados relativamente a outras infra-estruturas (estaleiros e acessos). 

No caso da ocorrência 3 (povoado), esta localiza-se no exterior do corredor de incidência 
dos desvios encontrando-se bastante afastadas de qualquer apoio. Assim, o apoio mais 
próximo localiza-se a cerca de 160 m, nomeadamente, o AP04 do desvio da linha Lagoaça 
- Pocinho 2. Neste caso, apesar de um afastamento superior a 100m, poderão ocorrer 
impactes relacionados com abertura de caboucos, dado o surgimento de alguns 
fragmentos cerâmicos na envolvente do apoio a construir, sendo estes indeterminados 
relativamente a outras infra-estruturas (estaleiros e acessos). 

Quanto à ocorrência 4 (abrigo), situa-se a cerca de 70m do AP70/71 dos desvios das 
linhas Bemposta - Lagoaça 1/2 e a cerca de 55m do AP01 do desvio da linha Lagoaça - 
Aldeadávila 2. Em qualquer dos apoios, prevê-se a existência de impactes indirectos. 

Finalmente a ocorrência 5 (abrigo), encontra-se a cerca de 25 m do AP70/71 do desvio da 
linha Bemposta - Lagoaça 1/2 e a cerca de 15m do AP01 do desvio da linha Lagoaça - 
Aldeadávila 2, no caso desta ocorrência coloca-se a possibilidade de existirem impactes 
directos. 

Definição de medidas de minimização 

Na fase de Estudo Prévio foi definida a necessidade de afastamento dos estaleiros para 
uma distância não inferior a 100m relativamente a ocorrências patrimoniais, necessidade 
essa matizada na Declaração de Impacte Ambiental (DIA), a qual se considera que se 
mantém válida, à luz dos novos estudos realizados. 

Apresentam-se seguidamente as medidas consideradas genéricas a implementar para 
minimizar eventuais impactes sobre as ocorrências patrimoniais. Assim como medidas 
gerais, recomenda-se: 

− A reprospecção das áreas que se apresentavam com um coberto vegetal que 
impedia uma correcta observação do solo, sobretudo na zona dos apoios AP 03 e 
AP04 da LLGC.PN 2, APB da LPT.LGC 2 e AP01 da LLGC. AAV 3 (representadas 
no Desenho 10 ), após a desmatação, e o acompanhamento arqueológico em 
permanência das acções com impacte no solo e que impliquem revolvimento ou 
remoção de terras (decapagens do solo até à rocha, escavação e outras), na área 
de implantação dos apoios ou outras zonas afectas à obra. 

− Que arqueólogo responsável pelo acompanhamento realize prospecção 
arqueológica nas zonas destinadas a áreas funcionais da obra (acessos, 
estaleiros, depósitos de terras, áreas de empréstimo, de depósito e outras), caso 
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estas não se integrem na área agora prospectada, cuja localização por ora 
desconhecemos. Este deverá preconizar e justificar (técnica e financeiramente), 
as medidas de minimização que se venham a revelar necessárias em virtude do 
surgimento de novos dados no decurso da obra e que visem proteger e/ou 
valorizar elementos de reconhecido interesse patrimonial. 

− Na área de incidência do projecto ocorrem muros de divisão de propriedade em 
pedra seca e zonas de extracção de pedra efectuada de forma tradicional (com 
recurso a guilhos). No caso dos muros, recomenda-se o registo por amostragem 
tipológica e não mais que troços de 2 metros de comprimento, daqueles que 
venham a ser alvo de afectação directa pelo projecto (destruição ou 
descaracterização). No caso de zonas com guilhos recomenda-se o seu registo 
sempre que venham a ser alvo de afectação directa (destruição). Estas 
recomendações justificam-se porque ambos os tipos de ocorrências são 
evidências de uma arquitectura rural em desaparecimento, sobrevivendo assim a 
memória das tipologias construtivas destas estruturas na região.  

− A inclusão dos elementos patrimoniais identificados em fase de estudo prévio 
(numa zona envolvente mais alargada relativamente à linha) para efeitos das 
áreas de exclusão à implantação de estaleiros – afastamento de 100 metros. 

Como medidas específicas recomenda-se o seguinte:  

− Nas ocorrências 1 e 2 (abrigos), o Estudo Prévio definia a sinalização destas 
ocorrências caso qualquer frente de obra se localizasse a menos de 50m e o seu 
registo em caso de destruição. Dado que estas se encontram fora da área de 
incidência directa de qualquer apoio não se propõem medidas para a abertura de 
caboucos, sendo necessário ser alvo de sinalização caso qualquer frente de obra 
se localize a menos de 50m e registo caso seja necessário efectuar a sua 
destruição no âmbito da construção de outras infra-estruturas associadas à 
construção da linha (acessos, estaleiros, etc.) 

− No caso da ocorrência 3 (povoado), dado o surgimento de alguns fragmentos 
cerâmicos nas proximidades do apoio mais próximo a construir, recomenda-se 
que a abertura dos caboucos seja feita com recurso a sondagens mecânicas com 
decapagens artificiais de 30 em 30 cm. No âmbito da construção de outras infra-
estruturas associadas à construção da linha (acessos, estaleiros, etc.) recomenda-
se o afastamento de todas as infra-estruturas para uma distância não inferior a 
150m. 

− No caso da ocorrência 4 (abrigo), dado que se encontra a mais de 50m de 
qualquer apoio, não se propõem medidas de minimização no âmbito da 
implantação de apoios, mas sua sinalização caso qualquer outra frente de obra 
associada se encontre a menos de 50m. Define-se ainda a necessidade de registo 
caso seja necessário efectuar a sua destruição no âmbito da construção de outras 
infra-estruturas associadas à construção da linha (acessos, estaleiros, etc.). 

− Finalmente, para a ocorrência 5 (abrigo), dado que se encontra a menos de 50m 
do local de implantação de apoios, recomenda-se a sua sinalização. Define-se 
ainda a necessidade de registo caso seja necessário efectuar a sua destruição no 
âmbito da construção de outras infra-estruturas associadas à construção das 
linhas (acessos, estaleiros, etc.) 

Todas estas medidas integram o Volume 3  do presente RECAPE, estando numeradas de 
23 a 29. 
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B12 – O RECAPE deverá estabelecer um cronograma dos trabalhos arqueológicos. 

Após pedido de esclarecimento junto da Extensão do IGESPAR de Trás-os-Montes a 
respeito desta medida, fomos informados que este cronograma se refere ao cronograma 
do Pedido de Autorização de Trabalhos Arqueológicos a realizar no âmbito do RECAPE 
que corresponde à prospecção arqueológica da área de Incidência do projecto. Nos 
Anexos E.2, E.3, E.4, E.5 e E.6 (Anexo E ) apresenta-se a documentação enviada ao 
IGESPAR e que dá resposta integral ao solicitado na DIA. 

− Anexo E.2 – Pedido de Trabalhos Arqueológicos; 

− Anexo E.3 – Plano de Trabalhos a Realizar; 

− Anexo E.4 – Cronograma dos Trabalhos; 

− Anexo E.5 – Figura 1; 

− Anexo E.6 – Figura 2. 

No Volume 3 do RECAPE apresenta-se uma medida de minimização que dá resposta a 
este ponto, nomeadamente, a Medida  29. 

B13 – O RECAPE deverá incluir um programa de acompanhamento arqueológico das 
acções de desmatação e mobilização de solos (construção de acessos, colocação de 
apoios, instalação de estaleiros), garantindo que um técnico de arqueologia de meios 
húmidos e aquáticos acompanhará as tarefas inerentes à prospecção sistemática do 
corredor e construção dos apoios nas margens dos rios. 

Considera-se que, nesta fase do projecto, não se justifica a elaboração de programa de 
acompanhamento, devendo este ser efectuado aquando do início dos trabalhos de 
acompanhamento arqueológico, em consonância com o cronograma de trabalhos de 
construção dos desvios a ser definido pelo dono da Obra e pelo Empreiteiro. Esta medida 
foi devidamente integrada no PAA da obra (Volume 3 do presente RECAPE), 
nomeadamente nas Medidas  29 e 30. 

No que se refere ao acompanhamento dos trabalhos de prospecção por um técnico de 
arqueologia de meios húmidos e aquáticos, essa medida não é aplicável ao Projecto de 
Execução dos desvios, uma vez que o respectivo traçado se afasta de qualquer margem 
de rio ou ribeira. 

B14 – O RECAPE deverá apresentar a programação detalhada da fase de construção. 

Prevê-se que a fase de construção do projecto apresente uma duração de cerca de 32 
semanas, prevendo-se o seu início em Agosto de 2008 e a entrada em serviço das linhas 
desviadas em Março de 2009. A desmontagem dos apoios existentes está prevista para o 
período compreendido entre Março e Julho de 2009. 

Em termos gerais, a construção dos desvios de linhas será desenvolvida em 3 fases 
distintas, temporalmente sobrepostas: 

� Execução de fundações – com a duração de 13 semanas; 

� Montagem de apoios – com a duração de 20 semanas; 

� Desenrolamento e montagem de cabos – com a duração de 20 semanas. 

A calendarização mais detalhada da obra apenas será definida após adjudicação dos 
trabalhos pela REN, S.A. à respectiva Entidade Executante. É possível, contudo, nesta 
fase, descrever as actividades que compõem o processo construtivo dos troços de linha 
eléctrica, consistindo estas no desenvolvimento sequencial das seguintes acções: 
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� Instalação dos estaleiros e parques de material; 

� Reconhecimento, sinalização e abertura dos acessos; 

� Desmatação e abate de arvoredo; 

� Abertura da faixa de protecção da linha; 

� Trabalhos de topografia (onde se inclui a piquetagem e marcação de caboucos 
dos apoios); 

� Abertura de caboucos;  

� Construção dos maciços de fundação e montagem das bases; 

� Montagem dos apoios (onde se inclui o transporte, assemblagem e levantamento 
das estruturas metálicas, reaperto de parafusos e montagem de conjuntos 
sinaléticos); 

� Montagem dos cabos (onde se inclui o desenrolamento, regulação, fixação e 
amarração dos cabos condutores e de guarda). 

No que se refere à desmontagem de apoios, a obra comporta as seguintes actividades 
sequenciais, não se prevendo, nesta fase, qualquer calendarização específica: 

� Desmontagem dos cabos de guarda e dos condutores; 

� Desmontagem das cadeias dos isoladores; 

� Desmontagem dos apoios e respectivas fundações. 

B15 – O RECAPE deverá definir as condições que garantam a divulgação atempada, junto 
das populações, dos locais a intervencionar e da respectiva calendarização dos trabalhos. 

Para dar resposta à presente medida de minimização, a REN, S.A. compromete-se a 
informar, antes do início da fase de construção, as Câmaras Municipais de Mogadouro e 
Freixo de Espada à Cinta e Juntas de Freguesias atravessadas pelos desvios de linha 
relativamente à data de arranque dos trabalhos e à calendarização estabelecida para a 
obra. Da mesma forma, se irá prestar idêntica informação à Autoridade de AIA (Agência 
Portuguesa do Ambiente) e à Direcção do Parque Natural do Douro Internacional (PNDI). 

Os proprietários dos terrenos atravessados pelos desvios serão igualmente contactados 
pela REN, SA para efeitos de negociação do ressarcimento pelo respectivo 
condicionamento de uso. 

Por fim, e tal como explicitado em resposta à condicionante B16 da DIA (ponto seguinte), 
será ainda disponibilizado um Serviço telefónico de Atendimento ao Público nos estaleiros 
da obra, através do qual serão prestados esclarecimentos adicionais sobre a 
calendarização dos trabalhos. Estas medidas apresentam-se integradas no Volume 3 do 
RECAPE, enquanto requisitos da entidade executante em obra, com as referências 2, 31 
e 32. 

B16 – O RECAPE deverá concretizar o dispositivo a estabelecer para o atendimento de 
reclamações, sugestões e pedidos de informação sobre o projecto, o qual deverá estar 
operacional antes do início da obra. 

Tal como descrito na Especificação técnica Supervisão e Acompanhamento Ambiental em 
Fase de Obras de Linhas e Subestações da REN, S.A. (EQQS/ET/SPVAA), este deverá 
disponibilizar nos estaleiros da obra um contacto telefónico, equipado com atendedor de 
chamadas, para efeitos de atendimento ao público sobre o projecto. Sempre que 
necessário, a Equipa de Supervisão e Acompanhamento Ambiental assegurará encontros 
presenciais, com o objectivo de esclarecer quaisquer dúvidas que surjam e resolver 
eventuais reclamações. 
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De modo a assegurar que este dispositivo esteja operacional antes do início da obra, 
como solicitado na DIA, foi estabelecido que a REN, S.A. apenas aprovará os estaleiros 
de obra (acção que desbloqueia o arranque das actividades de construção propriamente 
ditas) com a respectiva afixação de um Painel Informativo com o número de telefone para 
o Atendimento ao Público. 

Relativamente ao procedimento de encaminhamento e tratamento de eventuais 
reclamações, pedidos de informação e/ou sugestões, a Especificação Técnica da REN, 
SA. refere ainda o seguinte: 

− O Adjudicatário será responsável por registar no impresso dedicado ao registo de 
contactos com o Gabinete de Atendimento ao Público (EQIP70) todos e quaisquer 
contactos, ainda que não digam respeito directamente à obra (p.e. atendimento de 
pedidos de informações, reclamações relativas a indemnizações e pedidos de 
emprego); 

− Todas as reclamações, de entidades externas e do público em geral, recebidas no 
Gabinete de Atendimento ao Público, deverão ser registadas no impresso EQIP58, 
relativo às ocorrências da obra, e tratadas da mesma forma que estas. Nos casos 
em que o responsável pelo tratamento da reclamação seja a REN, S.A. não 
deverá ser preenchido o campo relativo à Entidade Executante; 

− Todos os registos de ocorrências e de reclamações deverão integrar o LIVRO DO 
AMBIENTE da obra, assim como o respectivo mapa de registo de ocorrências 
(EQIP72), a apresentar à REN, S.A. no Relatório Mensal de Acompanhamento 
Ambiental elaborado pela Equipa de Acompanhamento Ambiental. 

Estas medidas apresentam-se integradas no PAA (Volume 3  do RECAPE), com a 
referência 32. 

B17 – O RECAPE deverá incluir um programa específico para a gestão dos resíduos 
produzidos na obra, estabelecendo os procedimentos indispensáveis que assegurem a 
sua identificação, condições de armazenamento, transporte e destino adequado, em 
consonância com a legislação em vigor. 

No Volume 4  do RECAPE apresenta-se o Plano de Gestão de Resíduos da obra, 
encontrando-se a sua aplicação prevista na Medida  10 do PAA. 

B18 – As medidas de minimização específicas para a fase de obra deverão ser incluídas 
no caderno de encargos e nos contratos de adjudicação que venham a ser produzidos 
pelo proponente, para efeitos da construção do projecto. 

Como anteriormente explicitado, todas as medidas definidas ou validadas durante o 
desenvolvimento do RECAPE são apresentadas de modo organizado e descriminado no 
Volume 3 – Plano de Acompanhamento Ambiental  da obra. 

4.4 Programas de Monitorização 

C1 – Programa de Monitorização da Avifauna, em fase de exploração 

Um dos principais factores de mortalidade de aves de rapina é a electrocussão e colisão 
em linhas eléctricas (e.g. Negro, 1987, Ferrer & Negro, 1992, Guzmán & Castaño, 1998). 
Uma vez que os desvios de linhas no presente projecto são de tensão superior a 60 KV, a 
colisão é o tipo de mortalidade em discussão.  

O estudo de monitorização deve ser realizado por técnicos superiores com formação em 
Biologia e estar calendarizado para um período total de 4 anos, correspondente à fase de 
exploração. 
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1 – Parâmetros a monitorizar 

a. Taxas de mortalidade de aves por colisão (número de aves 
mortas/quilómetro/unidade de tempo); 

b. Taxas de detecção e remoção/decomposição de cadáveres para determinar um 
factor de correcção à taxa de mortalidade; 

c. Censos de aves para determinação de índices de abundância de espécies (e.g. 
densidade; abundância relativa); 

d. Padrões de utilização do espaço horizontal e vertical de águia de Bonelli 
(Hieraaetus fasciatus) e águia-real (Aquila chrysaetos); 

e. Identificação de zonas de nidificação e poisos preferenciais ao longo de toda a 
extensão da linha; 

f. Frequência de voo das aves sobre a linha. 

2 – Locais e frequência de amostragem 

Taxas de mortalidade de aves por colisão 

Para monitorizar a mortalidade de aves causada pelo empreendimento proposto dever-se-
ão efectuar transectos fixos dispersos pela totalidade dos troços dos desvios. Estes troços 
deverão ser seleccionados de modo a contemplar a amostragem representativa de todos 
os biótopos existentes ao longo da área de estudo (excepto para os afloramentos 
rochosos).  

As amostragens deverão ser realizadas em quatro períodos anuais: invernada (Dezembro 
e Janeiro), reprodução (Março-Abril e Maio), dispersão pós-reprodutora (Junho e Julho) e 
migração (Setembro e Outubro). Cada campanha de amostragem, a realizar nos períodos 
anteriormente descritos, será constituída por 4 visitas, realizadas com uma periodicidade 
de 7 dias de intervalo (ajustável de acordo com os resultados obtidos durante a realização 
dos testes de remoção/decomposição) (Bio3, 2006). 

Testes de detectabilidade e testes de remoção/ deco mposição de cadáveres 

Os testes de detectabilidade serão efectuados durante o primeiro ano de exploração da 
linha. Deverão ser efectuados pelo menos uma vez o que implicará uma única visita ao 
campo. 

Os testes de decomposição/ remoção de cadáveres devem ser efectuados no primeiro 
ano de exploração da linha em duas épocas do ano, durante um dos meses mais quentes 
(ex:Julho) e durante um dos meses mais frios (ex:Janeiro). Cada uma destas visitas de 
campo terá a duração de 10 dias. Estes períodos não reflectem apenas diferenças 
climatéricas mas também a variação das necessidades alimentares das espécies. O 
primeiro caso (mês quente) corresponde também à época do ano em que há um maior 
número de indivíduos (adultos e crias) e maiores necessidades de alimento e o segundo 
(mês frio) corresponde à época do ano em que é mais difícil a obtenção de recursos 
alimentares. Para cada época do ano, a verificação dos cadáveres seja feita diariamente 
durante um período de 10 dias. 

Censos de aves 

A recolha da informação a respeito da comunidade de aves presentes na área de estudo 
deverá coincidir com os períodos em que serão efectuadas as campanhas de prospecção 
de cadáveres. 
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Os locais de amostragem deverão ser seleccionados de modo a que se obtenha uma 
amostra representativa de toda a área de estudo. A monitorização da Linha na fase de 
exploração deverá decorrer, pelo menos, ao longo de 4 anos. 

Propõe-se a realização de uma campanha de amostragem por estação do ano, com 2 
visitas, de modo a existirem réplicas temporais de cada ponto amostrado. A Primavera 
corresponde à época de reprodução da maior parte das espécies que ocorrem na área de 
estudo; o Verão à época de dispersão dos juvenis; o Outono à época de migração pós-
reprodutora; e o Inverno ao período de ocorrência das espécies invernantes. 

Em cada amostragem deverão ser realizados pontos de amostragem ao longo da linha em 
estudo e num número equivalente de pontos em zonas controlo (num total de 14). Estes 
pontos serão estratificados em função da estrutura da paisagem e serão realizados duas 
vezes em cada uma das estações do ano. Para os troços em questão, os pontos deverão 
ser distribuídos entre os biótopos “agrícola” e “matos”, respectivamente 63% e 22% dos 
pontos, sendo os restantes pontos distribuídos de forma a abranger o maior número 
possível de biótopos. Deste modo, apresenta-se na Figura 6  uma proposta para a 
localização dos pontos, de acordo com o acima descrito. No entanto, estas localizações 
terão que ser confirmadas no local, pois podem existir situações, apenas identificáveis no 
campo, que inviabilizem a realização da amostragem. 

Deverão ainda ser realizados pontos fixos de observação de rapinas com a duração de 
duas horas de modo a cartografar as áreas mais utilizadas por este grupo e avaliar a 
frequência de voo das aves sobre a linha. Para a área dos desvios apenas será 
necessário um ponto de observação que terá que ser confirmado no campo de modo a 
verificar se tem ou não boa visibilidade (Figura 6 ). Durante o período de observação, 
deverá ser registado número e espécie dos indivíduos observados e o número e altura de 
voo de aves que atravessam os desvios de linha. A periodicidade de amostragem deverá 
ser idêntica ao caso anterior.  

Os apoios também deverão ser, de um modo geral, monitorizados por forma a identificar 
zonas de nidificação e poisos preferenciais, dado que as aves de rapina utilizam 
frequentemente certos apoios de linhas eléctricas como local de observação e detecção 
de presas. 
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Figura 6 – proposta de localização de pontos de observação 

 

Detecção de ninhos, contagem de crias e determinaçã o das áreas de utilização 

Tal como foi referido em fase de EIA, toda a área atravessada pelo projecto dos Desvios 
está inserida numa zona de elevado valor para a avifauna apresentando uma grande 
riqueza específica em que constam diversas espécies ameaçadas de aves de rapina 
rupícolas. Como tal, durante a época de reprodução (período entre Janeiro e Julho), os 
ninhos situados nas proximidades da linha de transporte, em particular de águia de Bonelli 
(Hieraaetus fasciatus) e águia-real (Aquila chrysaetos), deverão ser monitorizados para 
determinação dos parâmetros de sucesso reprodutor. No entanto, para os troços em 
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questão não se conhecem ninhos destas duas espécies pelo que esta monitorização não 
deverá ser aqui efectuada. 

3 – Especificações Técnicas 

Taxas de mortalidade de aves por colisão – transect os para prospecção de 
cadáveres 

Os troços de linha eléctrica definidos deverão ser percorridos a pé por dois observadores, 
que efectuarão a prospecção de aves mortas deslocando-se um de cada lado da linha, a 
10m da projecção no solo do cabo condutor exterior. Para os apoios deverá ser 
contemplada uma área definida por um raio de 25m. 

Sempre que um cadáver (completo ou não) for encontrado durante a prospecção devem 
ser retirados os seguintes dados: a) espécie, b) sexo, c) ponto GPS, d) presença ou 
ausência traumatismos, e) presença ou ausência de indícios de predação f) data 
aproximada da morte (4 categorias: 24h; 2-3 dias; mais de 1 semana; mais de 1 mês), g) 
fotografia digital do cadáver e h) condições climatéricas do dia e dos dias anteriores à 
prospecção. 

Por questões de saúde pública recomenda-se a utilização de luvas e máscaras cirúrgicas 
aquando do manuseamento dos cadáveres para identificação, georeferenciação ou 
reportagem fotográfica. Todos os restos de aves encontrados deverão ser recolhidos para 
evitar a duplicação de contagens. 

Em cada troço deverá ser estimada a percentagem de troço não prospectável (zonas 
inacessíveis, vegetação muito densa, corpos de água, escarpas, propriedades de acesso 
interdito) e, se esta for superior a 10%, o troço em causa deverá ser eliminado da análise 
(Neves et al. 2005). 

Equipamento necessário: GPS, ficha de campo, luvas cirúrgicas, sacos de plástico, 
máscaras, máquina fotográfica, licença de captura ou detenção de animais selvagens que 
deverá ser solicitada ao ICNB (Divisão de aplicação de convenções) e que será analisada 
ao abrigo do Decreto-Lei nº140/99, de 24 de Abril, com as alterações introduzidas pelo 
Decreto-Lei nº49/2005, de 24 de Fevereiro, do Decreto-Lei nº316/89, de 22 de Setembro e 
do Decreto-Lei nº139/90, de 27 de Abril. Esta licença é necessária para o transporte dos 
cadáveres recolhidos. 

Testes de detectabilidade 

Os testes de detectabilidade deverão ser elaborados a partir de um desenho experimental 
que permita a integração de diferentes factores. Assim, deverão ser considerados: a) 
estrutura dos biótopos existentes ao longo das linhas e b) dimensão das aves susceptíveis 
de serem vítimas de colisão. Será importante categorizar estas variáveis, de modo a ser 
possível replicá-las convenientemente e validar estatisticamente os resultados obtidos. 
Para optimizar a obtenção de dados, deverão ser utilizados vários observadores treinados, 
os quais deverão ser também considerados como um factor nas análises efectuadas. 

A determinação da taxa de detectabilidade por parte dos observadores envolvidos nas 
prospecções de cadáveres deverá contemplar a obtenção de estimativas para as 
diferentes formações vegetais. Poder-se-á considerar a estrutura da vegetação e a 
visibilidade como factores na estratificação das experiências de detecção. Esta medida 
evitará a obtenção de estimativas para todos os biótopos e habitats cartografados. 
Deverão utilizar-se estimativas para: a) biótopos florestais; b) arbustivos e 
herbáceos/pastagens/agrícolas. 

Para cada formação vegetal, dever-se-á estabelecer uma experiência com vários 
observadores. Esta experiência envolve a colocação de modelos que simulem aves em 
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locais pré-estabelecidos e distribuídos, de forma aleatória por uma área com vegetação 
homogénea. Os modelos deverão simular aves de dimensões diferentes (pequenas, 
médias e grandes). Este desenho deverá ser realizado em replicado para cada formação 
vegetal (mínimo de 6 réplicas). Os observadores e os locais são considerados factores 
independentes, podendo os valores obtidos serem comparados por testes estatísticos 
(ANOVA). Pretende-se com esta experiência obter estimativas da taxa de detecção para 
cada formação vegetal. Esta estimativa será utilizada no cálculo da estimativa da 
mortalidade real.  

Equipamento necessário: GPS, máquina fotográfica digital, modelos que simulem aves. 
Testes de remoção/ decomposição de cadáveres 

Testes de remoção/decomposição de cadáveres 

Um dos factores a ter em conta na estimativa da taxa de mortalidade de aves e a mais 
importante (Cardoso e Peixe Dias, 2006) é a remoção por parte de carnívoros ou 
necrófagos, pelo que a determinação da taxa de remoção deverá ser feita em diferentes 
épocas do ano dado que a actividade de carnívoros e necrófagos pode variar ao longo do 
ano. Assim, no primeiro ano de exploração das linhas aconselha-se o uso de cadáveres 
de aves fornecidos por aviários ou matadouros.  

A localização destes cadáveres deverá ser seleccionada de forma aleatória, estratificada 
pelos biótopos que ocorrem na área de estudo. Aquando da sua colocação no terreno, a 
sua posição deverá ser devidamente georeferenciada com recurso a um GPS. Deverá ser 
evitada a acumulação excessiva de cadáveres em uma dada zona (para evitar a criação 
de “zonas de atracção” de necrófagos e carnívoros). 

Aconselha-se a realização de um catálogo fotográfico dos cadáveres para posterior 
comparação e análise. Para que a estimativa da remoção seja representativa da área em 
estudo, deverão ser efectuados no mínimo 3 replicados para cada de biótopo/habitat 
(excepto afloramentos rochosos). Deverão ainda ser analisados os resultados em função 
da dimensão dos cadáveres usados. 

Equipamento necessário: GPS, máquina fotográfica digital, cadáveres de aves, sacos de 
plástico, luvas. 

Censos de aves 

A metodologia para cálculo da abundância relativa, riqueza específica e diversidade da 
comunidade de aves na área de estudo deverá consistir em pontos de observação e 
escuta com 5 minutos de duração. Será efectuado um número total de 14 pontos de 
observação, os quais deverão ser estratificados em função da estrutura da paisagem e 
realizados duas vezes em cada uma das estações do ano. Durante o período de 
observação e escuta deverão recolher-se os seguintes dados: a) hora do início e fim do 
censo; b) espécies observadas; c) respectivo número de indivíduos; d) distância ao 
observador. Para registar a distância das aves ao observador deverão considerar-se três 
classes: até aos 50 metros, dos 50 aos 100m e dos 100 aos 250m. Pretende-se obter 
estimativas de abundâncias relativas para as espécies ocorrentes na área de estudo. 

No que respeita à determinação da utilização da área de estudo por aves mais 
susceptíveis à colisão com as linhas eléctricas, como é o caso das aves de rapina e outras 
planadoras, durante os 4 anos de estudo deverão ser efectuados pontos de observação, 
com a duração de 2 horas, de modo a amostrar toda a área de estudo. Esta metodologia 
deverá ser efectuada duas vezes nas quatro estações do ano (Primavera, Verão, Outono 
e Inverno). De acordo com o que foi referido anteriormente, esta actividade deverá ser 
realizada nos 4 primeiros anos da exploração das linhas. Nesta fase, aquando da 
realização de todos estes pontos, deverão ser registadas todas as eventuais alterações de 
comportamento das aves, de modo a obter dados relativos ao comportamento, 



 

 
 

Estudo de Impacte Ambiental da Subestação do "Douro  Internacional" e 
Linhas da RNT associadas  

Relatório de Conformidade Ambiental do Projecto de Execução dos Desvios 
das linhas a 220 kV para a Subestação de Lagoaça 

Conformidade Ambiental do Projecto  
 

Imp – 5007_R2 Página 52  
 

perturbação e risco de colisão. As localizações das espécies deverão ser anotadas sobre 
uma grelha de 500x500m que abranja toda a área de estudo, de modo a incluir estes 
dados num Sistema de informação Geográfico e proceder-se às análises estatísticas 
comparativas. 

4 – Relação dos dados com o projecto 

O valor da estimativa da taxa de mortalidade real será calculado após a determinação dos 
seguintes parâmetros:  

− mortalidade observada na área prospectada;  

− taxa de detectabilidade;  

− taxa de decomposição / remoção;  

− densidade ou abundância de cada espécie ou da comunidade de aves na área de 
estudo. 

Não se apresenta a fórmula final a utilizar, uma vez que actualmente estão a ser 
desenvolvidos diversos estudos no sentido de afinar as fórmulas actualmente empregues 
neste tipo de trabalho (Bernardino, 2006).  

Através de testes estatísticos será possível efectuar uma análise da mortalidade por troço 
das linhas, de modo a determinar os que possuem maior impacte nas comunidades de 
aves da região. 

O estudo do sucesso reprodutor e dos padrões de utilização do espaço das duas espécies 
de águias, permitirão determinar a vulnerabilidade dos casais e servir como ferramenta na 
proposta de outras medidas de minimização, se estas se revelarem necessárias. Uma vez 
que existem dados sobre o sucesso reprodutor de ambas as espécies de águias na região 
(B. Fráguas, 1999; B. Fráguas, 2003), a comparação de novos valores permitirá perceber 
se os casais em questão têm um sucesso reprodutor abaixo do expectável. Por outro lado, 
um melhor conhecimento do comportamento de voo das espécies poderá ser 
extremamente importante na resolução dos problemas de colisão (Janss, 2000). 

5 – Tipos de medidas de gestão ambiental face aos resultados da monitorização 

Após a análise dos dados obtidos será possível verificar se as medidas de minimização 
propostas estão a surtir efeito e se será necessário melhorá-las ou propor outras mais 
adequadas. 

6 – Relatórios de monitorização 

No final de cada ano de monitorização deverá ser efectuado um relatório técnico, cuja 
estrutura esteja de acordo com Anexo V da Portaria n.º 330/2001, de 2 de Abril.  

Neste deverá ser avaliada a eficácia das técnicas de amostragem, procedendo-se à sua 
alteração caso a equipa responsável pelo estudo considere necessário.  

Anualmente deverá ser efectuada uma comparação dos resultados com os anos 
anteriores, de modo a que haja um historial de todo o programa.  

No final dos quatro anos de monitorização, será elaborado um relatório que deverá fazer 
uma revisão geral de todo o trabalho de monitorização que se desenvolveu ao longo 
desse período. 
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C2 – Programa de Monitorização do Ruído, na fase de exploração 

No Estudo de Impacte Ambiental elaborado durante a fase de estudo prévio, foi realizado 
um levantamento dos potenciais receptores sensíveis existentes no interior (e envolvente 
próxima) dos corredores e localizações estudados para a implantação das linhas e da 
subestação.  

De acordo com este levantamento, foi identificado, na envolvente dos Desvios de linhas a 
220 kV para a subestação de Lagoaça, um único receptor sensível, nomeadamente, um 
armazém agrícola. A classificação do referido armazém agrícola como receptor sensível, 
tal como apresentada no EIA, assumiu um carácter preventivo, visando salvaguardar uma 
eventual reconversão do mesmo em edifício de habitação até ao licenciamento do projecto 
dos desvios de linhas. 

De referir, contudo, que durante a fase de desenvolvimento do presente RECAPE, o 
referido armazém se mantém em situação idêntica à observada em 2005, ou seja, sem 
qualquer ocupação ou uso sensível. Desta forma, considera-se que este não deverá 
manter o estatuto de receptor sensível, pelo que não se propõe a realização de 
monitorização de ruído durante a fase de exploração no âmbito deste RECAPE. 
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5 Conclusões 

O principal objectivo do RECAPE é verificar a conformidade ambiental do Projecto 
Executivo dos Desvios de linhas eléctricas a 220 kV para a subestação de Lagoaça, com 
os critérios estabelecidos na DIA e Parecer da Comissão de Avaliação da fase de Estudo 
Prévio, emitidos respectivamente em Dezembro de 2007 e Janeiro de 2008. 

Para a execução do RECAPE, foi elaborado um novo estudo patrimonial no sentido dar 
cumprimento aos termos e condições fixadas na DIA. 

O RECAPE apresenta um Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra (Volume 3), que 
tem como principal objectivo garantir a aplicação em obra dos pressupostos ambientais 
estabelecidos no RECAPE e solicitados na DIA. Define-se ainda um Plano de Gestão de 
Resíduos, respondendo a uma das solicitações da DIA (Volume 4). 

Pelo exposto, julga-se que os estudos realizados nesta fase do projecto, as medidas de 
minimização de impacte propostas para a fase de construção e de exploração, e a 
implementação do Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra e do Plano de Gestão 
de Resíduos, se ajustam e evidenciam a conformidade do Projecto Executivo com as 
condições estabelecidas na DIA. 
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Anexo A:  DECLARAÇÃO DE IMPACTE AMBIENTAL (DIA) 
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B.1 Características dos apoios  



Unitário Total Unitário Total Unitário Total Unitário Tot al x y Unitário Total

28 2365,17 664,39 33456,34 373769 1653,00

MTG 12 387,73 101,79 3456,34 0,00 502,00

MTAG 25 3 33,9861 135,9444 8,1816 32,7264 285 1796,336 0 0 6,71 6,71 38,00 114

MT1G 37 2 3,8982 31,1856 1,2502 10,0016 0 0 0 0 8,56 6,62 64,00 128

MT1G 25 1 3,8982 15,5928 1,2502 5,0008 0 0 0 0 6,66 4,70 37,00 37

MTR2G 19 3 16,4314 98,5884 4,3404 26,0424 130 780 0 0 5,75 3,77 27,00 81

MTR2G 31 1 8,2157 32,8628 2,1702 8,6808 65 260 0 0 7,63 5,68 50,00 50

MTR1G 37 1 7,0597 28,2388 2,1062 8,4248 60 240 0 0 8,57 6,63 65,00 65

MTAG 19 1 11,3287 45,3148 2,7272 10,9088 95 380 0 0 5,77 3,79 27,00 27

CW 7 591,73 176,30 7080,00 111270,00 356,00

CWT1 2 59,9974 239,9896 18,0504 72,2016 720 2880 31280 31280 6,25 6,25 46,00 92

CWR2 1 11,5057 46,0228 3,6347 14,5388 200 800 15430 15430 7,45 6,07 52,00 52

CWS3 2 8,2157 65,7256 2,1702 17,3616 65 520 13920 27840 6,96 5,27 43,00 86

CWT2 2 59,9974 239,9896 18,0504 72,2016 720 2880 36720 36720 7,45 7,45 63,00 126

DL 5 1107,87 310,95 19300,00 193650,00 573,00

DLT4 1 55,3933 221,5732 15,5473 62,1892 965 3860 37410 37410 9,86 9,86 107,00 107

DLT1 1 55,3933 221,5732 15,5473 62,1892 965 3860 31010 31010 7,79 7,79 69,00 69

DLT5 2 55,3933 443,1464 15,5473 124,3784 965 7720 41140 82280 10,78 10,78 127,00 254

DLT6 1 55,3933 221,5732 15,5473 62,1892 965 3860 42950 42950 11,47 11,47 143,00 143

YD 3 188,61 50,41 2460,00 48878,00 130,00

YDRE 1 9,3647 37,4588 2,3887 9,5548 65 260 10000 10000 5,80 4,10 28,00 28

YDA3 2 18,8937 151,1496 5,1067 40,8536 275 2200 19439 38878 7,77 5,62 51,00 102

QT 1 89,25 24,95 1160,00 19971,00 92,00

QT5 1 22,3113 89,2452 6,2368 24,9472 290 1160 19971 19971 9,11 9,11 92,00 92

Famílias

Total

Quantidade
Dimensões, m

Anexo B.1 - Características dos apoios

RECAPE dos Desvios a 220 kV para a Subestação de Lagoaça

Área Ocupação, m2Peso do Apoio, kgVolume de Escavação, m 3 Volume de Betão, m 3 Peso de Armadura, kg
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B.2 Silhuetas dos apoios  
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B.3 Campo Eléctrico 



Abertura das Linhas LPT.PN, LBT.PN, LBT.AAV e LPT.AAV para a SE de Lagoaça, a 220 kV
Perfil do Campo Eléctrico kV/m

À TENSÃO NOMINAL

EMISSÃO DE RADIAÇÃO ELECTROMAGNÉTICA
Cálculo do Campo Eléctrico de Linhas MAT Silhueta 2

DADOS GEOMETRIA DOS CABOS [m]
Fase X Y Ynom.

Apoios : DL a 0 -6,70 18,93 41,27

Cond. Geminados: NÃO b 0,00 0,00 0,00

Nº.de ternos: 2 c 4 -6,40 27,18 49,52

d 0,00 0,00 0,00

e 8 -6,40 35,43 57,77

C.Condutor:ZEBRA f 0,00 0,00 0,00

Diâmetro CC [m] = 2,862E-02 g 8 6,70 18,93 41,27

h 0,00 0,00 0,00

C. Guarda:OPGW i 4 6,40 27,18 49,52

Diâmetro CG [m] = 1,46E-02 j 0,00 0,00 0,00

k 0 6,40 35,43 57,77

l 0,00 0,00 0,00

u -1 -4,05 42,46 64,80

Uc= 220,00 [kV] v -1 4,05 42,46 64,80

Us= 127,017 [kV]

xN E Eh
-40 0,04 0,04
-38 0,05 0,05
-36 0,07 0,07
-34 0,09 0,09
-32 0,11 0,11
-30 0,14 0,14
-28 0,18 0,18
-26 0,22 0,22
-24 0,27 0,28
-22 0,33 0,33
-20 0,40 0,40
-18 0,46 0,47
-16 0,53 0,54
-14 0,59 0,60
-12 0,63 0,64
-10 0,64 0,66
-8 0,63 0,64
-6 0,57 0,59
-4 0,50 0,52
-2 0,43 0,44
0 0,39 0,40
2 0,43 0,44
4 0,50 0,52
6 0,57 0,59
8 0,63 0,64

10 0,64 0,66
12 0,63 0,64
14 0,59 0,60
16 0,53 0,54
18 0,46 0,47
20 0,40 0,40
22 0,33 0,33
24 0,27 0,28
26 0,22 0,22
28 0,18 0,18
30 0,14 0,14
32 0,11 0,11
34 0,09 0,09
36 0,07 0,07
38 0,05 0,05
40 0,04 0,04

COND a b c d e f g h I j k l u v
Emáx. [kV/cm] 13,968949 0 13,94304 0 14,03951 0 13,96895 0 13,94304 0 14,03951 0 1,822446 1,822446

Perfil Transversal do Campo Eléctrico
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Abertura das Linhas LPT.PN, LBT.PN, LBT.AAV e LPT.AAV para a SE de Lagoaça, a 220 kV
Perfil do Campo Eléctrico kV/m

À TENSÃO NOMINAL

EMISSÃO DE RADIAÇÃO ELECTROMAGNÉTICA
Cálculo do Campo Eléctrico de Linhas MAT Silhueta 2

DADOS GEOMETRIA DOS CABOS [m]
Fase X Y Ynom.

Apoios : CW a 0 -5,50 17,60 38,06

Cond. Geminados: NÃO b 0,00 0,00 0,00

Nº.de ternos: 2 c 4 -6,00 24,00 44,46

d 0,00 0,00 0,00

e 8 -5,00 30,40 50,86

C.Condutor:ZEBRA f 0,00 0,00 0,00

Diâmetro CC [m] = 2,862E-02 g 8 5,50 17,60 38,06

h 0,00 0,00 0,00

C. Guarda:OPGW i 4 6,00 24,00 44,46

Diâmetro CG [m] = 1,46E-02 j 0,00 0,00 0,00

k 0 5,00 30,40 50,86

l 0,00 0,00 0,00

u -1 -3,30 36,14 56,60

Uc= 220,00 [kV] v -1 3,30 36,14 56,60

Us= 127,017 [kV]

xN E Eh
-40 0,02 0,02
-38 0,03 0,03
-36 0,04 0,04
-34 0,06 0,06
-32 0,07 0,07
-30 0,09 0,10
-28 0,12 0,12
-26 0,16 0,16
-24 0,20 0,20
-22 0,25 0,25
-20 0,31 0,31
-18 0,37 0,37
-16 0,44 0,45
-14 0,51 0,52
-12 0,57 0,58
-10 0,60 0,62
-8 0,61 0,63
-6 0,58 0,60
-4 0,51 0,53
-2 0,45 0,46
0 0,41 0,42
2 0,45 0,46
4 0,51 0,53
6 0,58 0,60
8 0,61 0,63

10 0,60 0,62
12 0,57 0,58
14 0,51 0,52
16 0,44 0,45
18 0,37 0,37
20 0,31 0,31
22 0,25 0,25
24 0,20 0,20
26 0,16 0,16
28 0,12 0,12
30 0,09 0,10
32 0,07 0,07
34 0,06 0,06
36 0,04 0,04
38 0,03 0,03
40 0,02 0,02

COND a b c d e f g h I j k l u v
Emáx. [kV/cm] 14,4349368 0 14,65431 0 14,58984 0 14,43494 0 14,65431 0 14,58984 0 1,920119 1,920119

Perfil Transversal do Campo Eléctrico
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Abertura das Linhas LPT.PN, LBT.PN, LBT.AAV e LPT.AAV para a SE de Lagoaça, a 220 kV
Perfil do Campo Eléctrico kV/m

À TENSÃO MÁXIMA

EMISSÃO DE RADIAÇÃO ELECTROMAGNÉTICA
Cálculo do Campo Eléctrico de Linhas MAT Silhueta 1

DADOS GEOMETRIA DOS CABOS [m]
Fase X Y Ynom.

Apoios : MT a 0 -7,00 18,36 40,42

Cond. Geminados: NÃO b 0,00 0,00 0,00

Nº.de ternos: 1 c 4 0,00 18,36 40,42

d 0,00 0,00 0,00

e 8 7,00 18,36 40,42

C.Condutor:ZEBRA f 0,00 0,00 0,00

Diâmetro CC [m] = 2,862E-02 g 0,00 0,00 0,00

h 0,00 0,00 0,00

C. Guarda:OPGW i 0,00 0,00 0,00

Diâmetro CG [m] = 1,46E-02 j 0,00 0,00 0,00

k 0,00 0,00 0,00

l 0,00 0,00 0,00

u -1 -4,80 25,00 47,06

Uc= 245,00 [kV] v -1 4,80 25,00 47,06

Us= 141,451 [kV]

xN E Eh
-40 0,20 0,20
-38 0,23 0,23
-36 0,26 0,26
-34 0,29 0,29
-32 0,33 0,33
-30 0,37 0,37
-28 0,42 0,42
-26 0,48 0,48
-24 0,54 0,55
-22 0,61 0,61
-20 0,68 0,69
-18 0,75 0,76
-16 0,81 0,82
-14 0,85 0,87
-12 0,87 0,88
-10 0,84 0,86
-8 0,76 0,79
-6 0,63 0,67
-4 0,47 0,51
-2 0,29 0,35
0 0,18 0,22
2 0,29 0,35
4 0,47 0,51
6 0,63 0,67
8 0,76 0,79

10 0,84 0,86
12 0,87 0,88
14 0,85 0,87
16 0,81 0,82
18 0,75 0,76
20 0,68 0,69
22 0,61 0,61
24 0,54 0,55
26 0,48 0,48
28 0,42 0,42
30 0,37 0,37
32 0,33 0,33
34 0,29 0,29
36 0,26 0,26
38 0,23 0,23
40 0,20 0,20

COND a b c d e f g h I j k l u v
Emáx. [kV/cm] 15,3026033 0 16,31382 0 15,3026 0 0 0 0 0 0 0 2,181063 2,181063

Perfil Transversal do Campo Eléctrico

0,00

0,10

0,20

0,30

0,40

0,50

0,60

0,70

0,80

0,90

1,00

-50 -40 -30 -20 -10 0 10 20 30 40 50

E 

Eh

a,b c,d e,f

u v

03-06-2008

1/1
Cabo Condutor : Zebra
Cabo Guarda : OPGW



Abertura das Linhas LPT.PN, LBT.PN, LBT.AAV e LPT.AAV para a SE de Lagoaça, a 220 kV
Perfil do Campo Eléctrico kV/m

À TENSÃO MÁXIMA

EMISSÃO DE RADIAÇÃO ELECTROMAGNÉTICA
Cálculo do Campo Eléctrico de Linhas MAT Silhueta 2

DADOS GEOMETRIA DOS CABOS [m]
Fase X Y Ynom.

Apoios : DL a 0 -6,70 18,93 41,27

Cond. Geminados: NÃO b 0,00 0,00 0,00

Nº.de ternos: 2 c 4 -6,40 27,18 49,52

d 0,00 0,00 0,00

e 8 -6,40 35,43 57,77

C.Condutor:ZEBRA f 0,00 0,00 0,00

Diâmetro CC [m] = 2,862E-02 g 8 6,70 18,93 41,27

h 0,00 0,00 0,00

C. Guarda:OPGW i 4 6,40 27,18 49,52

Diâmetro CG [m] = 1,46E-02 j 0,00 0,00 0,00

k 0 6,40 35,43 57,77

l 0,00 0,00 0,00

u -1 -4,05 42,46 64,80

Uc= 245,00 [kV] v -1 4,05 42,46 64,80

Us= 141,451 [kV]

xN E Eh
-40 0,04 0,04
-38 0,06 0,06
-36 0,07 0,08
-34 0,10 0,10
-32 0,13 0,13
-30 0,16 0,16
-28 0,20 0,20
-26 0,25 0,25
-24 0,30 0,31
-22 0,37 0,37
-20 0,44 0,44
-18 0,52 0,52
-16 0,59 0,60
-14 0,65 0,66
-12 0,70 0,71
-10 0,72 0,73
-8 0,70 0,72
-6 0,64 0,66
-4 0,56 0,57
-2 0,47 0,49
0 0,44 0,44
2 0,47 0,49
4 0,56 0,57
6 0,64 0,66
8 0,70 0,72

10 0,72 0,73
12 0,70 0,71
14 0,65 0,66
16 0,59 0,60
18 0,52 0,52
20 0,44 0,44
22 0,37 0,37
24 0,30 0,31
26 0,25 0,25
28 0,20 0,20
30 0,16 0,16
32 0,13 0,13
34 0,10 0,10
36 0,07 0,08
38 0,06 0,06
40 0,04 0,04

COND a b c d e f g h I j k l u v
Emáx. [kV/cm] 15,5563295 0 15,52748 0 15,63491 0 15,55633 0 15,52748 0 15,63491 0 2,029542 2,029542

Perfil Transversal do Campo Eléctrico
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Abertura das Linhas LPT.PN, LBT.PN, LBT.AAV e LPT.AAV para a SE de Lagoaça, a 220 kV
Perfil do Campo Eléctrico kV/m

À TENSÃO MÁXIMA

EMISSÃO DE RADIAÇÃO ELECTROMAGNÉTICA
Cálculo do Campo Eléctrico de Linhas MAT Silhueta 2

DADOS GEOMETRIA DOS CABOS [m]
Fase X Y Ynom.

Apoios : CW a 0 -5,50 17,60 38,06

Cond. Geminados: NÃO b 0,00 0,00 0,00

Nº.de ternos: 2 c 4 -6,00 24,00 44,46

d 0,00 0,00 0,00

e 8 -5,00 30,40 50,86

C.Condutor:ZEBRA f 0,00 0,00 0,00

Diâmetro CC [m] = 2,862E-02 g 8 5,50 17,60 38,06

h 0,00 0,00 0,00

C. Guarda:OPGW i 4 6,00 24,00 44,46

Diâmetro CG [m] = 1,46E-02 j 0,00 0,00 0,00

k 0 5,00 30,40 50,86

l 0,00 0,00 0,00

u -1 -3,30 36,14 56,60

Uc= 245,00 [kV] v -1 3,30 36,14 56,60

Us= 141,451 [kV]

xN E Eh
-40 0,02 0,02
-38 0,03 0,03
-36 0,04 0,04
-34 0,06 0,06
-32 0,07 0,07
-30 0,09 0,10
-28 0,12 0,12
-26 0,16 0,16
-24 0,20 0,20
-22 0,25 0,25
-20 0,31 0,31
-18 0,37 0,37
-16 0,44 0,45
-14 0,51 0,52
-12 0,57 0,58
-10 0,60 0,62
-8 0,61 0,63
-6 0,58 0,60
-4 0,51 0,53
-2 0,45 0,46
0 0,41 0,42
2 0,45 0,46
4 0,51 0,53
6 0,58 0,60
8 0,61 0,63

10 0,60 0,62
12 0,57 0,58
14 0,51 0,52
16 0,44 0,45
18 0,37 0,37
20 0,31 0,31
22 0,25 0,25
24 0,20 0,20
26 0,16 0,16
28 0,12 0,12
30 0,09 0,10
32 0,07 0,07
34 0,06 0,06
36 0,04 0,04
38 0,03 0,03
40 0,02 0,02

COND a b c d e f g h I j k l u v
Emáx. [kV/cm] 14,4349368 0 14,65431 0 14,58984 0 14,43494 0 14,65431 0 14,58984 0 1,920119 1,920119

Perfil Transversal do Campo Eléctrico
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Abertura das Linhas LPT.PN, LBT.PN, LBT.AAV e LPT.AAV para a SE de Lagoaça, a 220 kV
Perfil do Campo Eléctrico kV/m

À TENSÃO NOMINAL

EMISSÃO DE RADIAÇÃO ELECTROMAGNÉTICA
Cálculo do Campo Eléctrico de Linhas MAT Silhueta 1

DADOS GEOMETRIA DOS CABOS [m]
Fase X Y Ynom.

Apoios : MT a 0 -7,00 18,36 40,42

Cond. Geminados: NÃO b 0,00 0,00 0,00

Nº.de ternos: 1 c 4 0,00 18,36 40,42

d 0,00 0,00 0,00

e 8 7,00 18,36 40,42

C.Condutor:ZEBRA f 0,00 0,00 0,00

Diâmetro CC [m] = 2,862E-02 g 0,00 0,00 0,00

h 0,00 0,00 0,00

C. Guarda:OPGW i 0,00 0,00 0,00

Diâmetro CG [m] = 1,46E-02 j 0,00 0,00 0,00

k 0,00 0,00 0,00

l 0,00 0,00 0,00

u -1 -4,80 25,00 47,06

Uc= 220,00 [kV] v -1 4,80 25,00 47,06

Us= 127,017 [kV]

xN E Eh
-40 0,18 0,18
-38 0,20 0,20
-36 0,23 0,23
-34 0,26 0,26
-32 0,30 0,30
-30 0,34 0,34
-28 0,38 0,38
-26 0,43 0,43
-24 0,49 0,49
-22 0,55 0,55
-20 0,61 0,62
-18 0,68 0,68
-16 0,73 0,74
-14 0,77 0,78
-12 0,78 0,79
-10 0,75 0,77
-8 0,68 0,71
-6 0,57 0,60
-4 0,42 0,46
-2 0,26 0,31
0 0,16 0,20
2 0,26 0,31
4 0,42 0,46
6 0,57 0,60
8 0,68 0,71

10 0,75 0,77
12 0,78 0,79
14 0,77 0,78
16 0,73 0,74
18 0,68 0,68
20 0,61 0,62
22 0,55 0,55
24 0,49 0,49
26 0,43 0,43
28 0,38 0,38
30 0,34 0,34
32 0,30 0,30
34 0,26 0,26
36 0,23 0,23
38 0,20 0,20
40 0,18 0,18

COND a b c d e f g h I j k l u v
Emáx. [kV/cm] 13,7411132 0 14,64914 0 13,74111 0 0 0 0 0 0 0 1,958505 1,958505

Perfil Transversal do Campo Eléctrico
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Estudo de Impacte Ambiental da Subestação do "Douro  Internacional" e 
Linhas da RNT associadas 
Relatório de Conformidade Ambiental do Projecto de Execução dos Desvios 
das linhas a 220 kV para a Subestação de Lagoaça 
Anexo B: Elementos de Projecto   
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B.4 Indução Magnética  



Abertura das Linhas LPT.PN, LBT.PN, LBT.AAV e LPT.AAV para a SE de Lagoaça, a 220 kV
PERFIL TRANSVERSAL DO CAMPO  MAGNÉTICO µT

Campo Magnético a uma distância h do solo Distância ao solo h= 1.8 [m]

CABO DE GUARDA LIGADO À TERRA

xN Bmáx Bx By
-40 0,827 0,315 0,819
-38 0,922 0,373 0,904
-36 1,031 0,451 0,996
-34 1,155 0,553 1,092
-32 1,298 0,685 1,191
-30 1,461 0,852 1,289
-28 1,648 1,061 1,380
-26 1,861 1,320 1,454
-24 2,105 1,632 1,499
-22 2,380 2,003 1,498
-20 2,689 2,427 1,433
-18 3,031 2,891 1,295
-16 3,403 3,364 1,115
-14 3,795 3,794 1,059
-12 4,196 4,109 1,399
-10 4,586 4,219 2,136
-8 4,944 4,044 3,079
-6 5,247 3,539 4,053
-4 5,477 2,730 4,896
-2 5,620 1,769 5,467
0 5,669 1,195 5,669
2 5,620 1,769 5,467
4 5,477 2,730 4,896
6 5,247 3,539 4,053
8 4,944 4,044 3,079

10 4,586 4,219 2,136
12 4,196 4,109 1,399
14 3,795 3,794 1,059
16 3,403 3,364 1,115
18 3,031 2,891 1,295
20 2,689 2,427 1,433
22 2,380 2,003 1,498
24 2,105 1,632 1,499
26 1,861 1,320 1,454
28 1,648 1,061 1,380

30 1,461 0,852 1,289 DADOS GEOMETRIA DOS CABOS [m]
32 1,298 0,685 1,191 Fase X Y Ynom.

34 1,155 0,553 1,092 Apoios : DL a 0 -6,70 18,93 41,27

36 1,031 0,451 0,996 Cond. Geminados: NÃO b 0,00 0,00 0,00

38 0,922 0,373 0,904 Nº.de ternos: 2 c 4 -6,40 27,18 49,52

40 0,827 0,315 0,819 d 0,00 0,00 0,00

e 8 -6,40 35,43 57,77

C.Condutor:ZEBRA f 0,00 0,00 0,00

Diâmetro CC [m] = 2,862E-02 g 8 6,70 18,93 41,27

h 0,00 0,00 0,00

C. Guarda:OPGW i 4 6,40 27,18 49,52

Diâmetro CG [m] = 1,46E-02 j 0,00 0,00 0,00

k 0 6,40 35,43 57,77

l 0,00 0,00 0,00

u -1 -4,05 42,46 64,80

I = 1141,00 [A] v -1 4,05 42,46 64,80

Uc = 220,00 [kV]

h= 1.8 [m]
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Abertura das Linhas LPT.PN, LBT.PN, LBT.AAV e LPT.AAV para a SE de Lagoaça, a 220 kV
PERFIL TRANSVERSAL DO CAMPO  MAGNÉTICO µT

Campo Magnético a uma distância h do solo Distância ao solo h= 1.8 [m]

CABO DE GUARDA LIGADO À TERRA

xN Bmáx Bx By
-40 0,603 0,244 0,602
-38 0,677 0,283 0,672
-36 0,762 0,334 0,750
-34 0,861 0,401 0,836
-32 0,976 0,489 0,929
-30 1,110 0,605 1,029
-28 1,266 0,754 1,132
-26 1,448 0,946 1,233
-24 1,659 1,188 1,324
-22 1,904 1,490 1,391
-20 2,187 1,856 1,418
-18 2,510 2,285 1,385
-16 2,873 2,763 1,288
-14 3,271 3,251 1,177
-12 3,694 3,684 1,248
-10 4,124 3,962 1,734
-8 4,536 3,973 2,580
-6 4,898 3,628 3,582
-4 5,181 2,918 4,518
-2 5,361 2,004 5,183
0 5,423 1,465 5,423
2 5,361 2,004 5,183
4 5,181 2,918 4,518
6 4,898 3,628 3,582
8 4,536 3,973 2,580

10 4,124 3,962 1,734
12 3,694 3,684 1,248
14 3,271 3,251 1,177
16 2,873 2,763 1,288
18 2,510 2,285 1,385
20 2,187 1,856 1,418
22 1,904 1,490 1,391
24 1,659 1,188 1,324
26 1,448 0,946 1,233
28 1,266 0,754 1,132

30 1,110 0,605 1,029 DADOS GEOMETRIA DOS CABOS [m]
32 0,976 0,489 0,929 Fase X Y Ynom.

34 0,861 0,401 0,836 Apoios : CW a: 0 -5,50 17,60 38,06

36 0,762 0,334 0,750 Cond. Geminados: NÃO b: 0,00 0,00 0,00

38 0,677 0,283 0,672 Nº.de ternos: 2 c: 4 -6,00 24,00 44,46

40 0,603 0,244 0,602 d: 0,00 0,00 0,00

e: 8 -5,00 30,40 50,86

C.Condutor:ZEBRA f: 0,00 0,00 0,00

Diâmetro CC [m] = 2,862E-02 g: 8 5,50 17,60 38,06

h: 0,00 0,00 0,00

C. Guarda:OPGW i: 4 6,00 24,00 44,46

Diâmetro CG [m] = 1,46E-02 j: 0,00 0,00 0,00

k: 0 5,00 30,40 50,86

l: 0,00 0,00 0,00

u: -1 -3,30 36,14 56,60

I = 1141,00 [A] v: -1 3,30 36,14 56,60

Uc = 220,00 [kV]

h= 1.8 [m]

Perfil Transversal da Densidade de Fluxo Magnético B
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Abertura das Linhas LPT.PN, LBT.PN, LBT.AAV e LPT.AAV para a SE de Lagoaça, a 220 kV
PERFIL TRANSVERSAL DO CAMPO  MAGNÉTICO µT

Campo Magnético a uma distância h do solo Distância ao solo h= 1.8 [m]

CABO DE GUARDA LIGADO À TERRA

xN Bmáx Bx By
-40 1,509 1,091 1,045
-38 1,648 1,236 1,093
-36 1,806 1,404 1,137
-34 1,984 1,602 1,175
-32 2,188 1,833 1,201
-30 2,421 2,102 1,209
-28 2,687 2,416 1,189
-26 2,991 2,778 1,129
-24 3,338 3,191 1,013
-22 3,733 3,654 0,830
-20 4,178 4,156 0,593
-18 4,675 4,674 0,519
-16 5,218 5,166 0,978
-14 5,795 5,566 1,807
-12 6,388 5,789 2,884
-10 6,967 5,743 4,132
-8 7,497 5,359 5,445
-6 7,944 4,626 6,679
-4 8,280 3,629 7,682
-2 8,487 2,601 8,333
0 8,557 2,088 8,557
2 8,487 2,601 8,333
4 8,280 3,629 7,682
6 7,944 4,626 6,679
8 7,497 5,359 5,445

10 6,967 5,743 4,132
12 6,388 5,789 2,884
14 5,795 5,566 1,807
16 5,218 5,166 0,978
18 4,675 4,674 0,519
20 4,178 4,156 0,593
22 3,733 3,654 0,830
24 3,338 3,191 1,013
26 2,991 2,778 1,129
28 2,687 2,416 1,189

30 2,421 2,102 1,209 DADOS GEOMETRIA DOS CABOS [m]
32 2,188 1,833 1,201 Fase X Y Ynom.

34 1,984 1,602 1,175 Apoios : MT a 0 -7,00 18,36 40,42

36 1,806 1,404 1,137 Cond. Geminados: NÃO b 0,00 0,00 0,00

38 1,648 1,236 1,093 Nº.de ternos: 1 c 4 0,00 18,36 40,42

40 1,509 1,091 1,045 d 0,00 0,00 0,00

e 8 7,00 18,36 40,42

C.Condutor:ZEBRA f 0,00 0,00 0,00

Diâmetro CC [m] = 2,862E-02 g 0,00 0,00 0,00

h 0,00 0,00 0,00

C. Guarda:OPGW i 0,00 0,00 0,00

Diâmetro CG [m] = 1,46E-02 j 0,00 0,00 0,00

k 0,00 0,00 0,00

l 0,00 0,00 0,00

u -1 -4,80 25,00 47,06

I = 1141,00 [A] v -1 4,80 25,00 47,06

Uc = 220,00 [kV]

h= 1.8 [m]

Perfil Transversal da Densidade de Fluxo Magnético B
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Estudo de Impacte Ambiental da Subestação do "Douro  Internacional" e 
Linhas da RNT associadas 
Relatório de Conformidade Ambiental do Projecto de Execução dos Desvios 
das linhas a 220 kV para a Subestação de Lagoaça 
Anexo B: Elementos de Projecto   
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B.5 Ruído Acústico 



Abertura das Linhas LPT.PN, LBT.PN, LBT.AAV e LPT.AAV para a SE de Lagoaça, a 220 kV
RUÍDO ACÚSTICO LONGA DURAÇÃO

p=14%

Ruído Acústico

distância 
ao eixo [m]

LAeq,LT 
[dB(A)]

0 34,52
1 34,49
2 34,40
3 34,30
4 34,18
5 34,05
6 33,93
7 33,80
8 33,67
9 33,54
10 33,41
11 33,27
12 33,14
13 33,00
14 32,86
15 32,72
16 32,58
17 32,44
18 32,29
19 32,15
20 32,00
21 31,86
22 31,71
23 31,56
24 31,41
25 31,26
26 31,11
27 30,96
28 30,81
29 30,66
30 30,51 < 52,5 dB(A) (Máximo susceptível de não provocar queixas - a 30m do eixo da linha) 
31 30,36 Environmental Protection Agency,USA
32 30,21
33 30,06
34 29,91
35 29,76

Ruído Longa Duração dB(A)
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Abertura das Linhas LPT.PN, LBT.PN, LBT.AAV e LPT.AAV para a SE de Lagoaça, a 220 kV
RUÍDO ACÚSTICO LONGA DURAÇÃO

p=14%

Ruído Acústico

distância 
ao eixo [m]

LAeq,LT 
[dB(A)]

0 36,83
1 36,80
2 36,72
3 36,62
4 36,51
5 36,39
6 36,27
7 36,14
8 36,01
9 35,88
10 35,75
11 35,62
12 35,48
13 35,35
14 35,21
15 35,07
16 34,92
17 34,78
18 34,63
19 34,48
20 34,34
21 34,19
22 34,04
23 33,89
24 33,73
25 33,58
26 33,43
27 33,28
28 33,12
29 32,97
30 32,82 < 52,5 dB(A) (Máximo susceptível de não provocar queixas - a 30m do eixo da linha) 
31 32,66 Environmental Protection Agency,USA
32 32,51
33 32,36
34 32,21
35 32,05

Ruído Longa Duração dB(A)
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Abertura das Linhas LPT.PN, LBT.PN, LBT.AAV e LPT.AAV para a SE de Lagoaça, a 220 kV
PERDAS POR EFEITO DE COROA

EMISSÃO DE RADIAÇÃO ELECTROMAGNÉTICA
Cálculo do Campo Eléctrico de Linhas MAT Silhueta 1

DADOS GEOMETRIA DOS CABOS [m]
Fase X Y Ynom.

Apoios : MT a 0 -7,00 18,36 40,42

Cond. Geminados: NÃO b 0,00 0,00 0,00

Nº.de ternos: 1 c 4 0,00 18,36 40,42

d 0,00 0,00 0,00

e 8 7,00 18,36 40,42

C.Condutor: ZEBRA f 0,00 0,00 0,00

Diâmetro CC [m] = 2,862E-02 g 0,00 0,00 0,00

h 0,00 0,00 0,00

C. Guarda: OPGW i 0,00 0,00 0,00

Diâmetro CG [m] = 1,46E-02 j 0,00 0,00 0,00

k 0,00 0,00 0,00

l 0,00 0,00 0,00

u -1 -4,80 25,00 47,06

Uc= 220,00 [kV] v -1 4,80 25,00 47,06

Us= 127,02 [kV]

Estudo do Efeito Coroa

 Campo Eléctrico Crítico - Perdas por Efeito Coroa

DADOS 1

Temp. média anual = 15 ºC
Factor de superfície = 0,6
Dm= 881,94 cm
Pressão atmosférica relativa 
δ = 0,94 p/ Alti. Méd. = 722,10 m

Campo Eléctrico Crítico (PEEK) E0 = 14,916 kV/cm p/ Alti. Méd. = 722,10 m

E/E0 = 0,982 φ = 0,031138

Perdas por Efeito Coroa Pcoroa (para a linha com bom tempo) = 0,437 kW/km

Pcoroa (médias anuais para a linha) = 2,183 kW/km

a,b c,d e,f

u v

Cabo Condutor : Zebra
Cabo Guarda : OPGW 03-06-2008



Abertura das Linhas LPT.PN, LBT.PN, LBT.AAV e LPT.AAV para a SE de Lagoaça, a 220 kV
PERDAS POR EFEITO DE COROA

EMISSÃO DE RADIAÇÃO ELECTROMAGNÉTICA
Cálculo do Campo Eléctrico de Linhas MAT Silhueta 2

DADOS GEOMETRIA DOS CABOS [m]
Fase X Y Ynom.

Apoios : DL a 0 -6,70 18,93 41,27

Cond. Geminados: NÃO b 0,00 0,00 0,00

Nº.de ternos: 2 c 4 -6,40 27,18 49,52

d 0,00 0,00 0,00

e 8 -6,40 35,43 57,77

C.Condutor: ZEBRA f 0,00 0,00 0,00

Diâmetro CC [m] = 2,862E-02 g 8 6,70 18,93 41,27

h 0,00 0,00 0,00

C. Guarda: OPGW i 4 6,40 27,18 49,52

Diâmetro CG [m] = 1,46E-02 j 0,00 0,00 0,00

k 0 6,40 35,43 57,77

l 0,00 0,00 0,00

u -1 -4,05 42,46 64,80

Uc= 220,00 [kV] v -1 4,05 42,46 64,80

Us= 127,02 [kV]

Estudo do Efeito Coroa

 Campo Eléctrico Crítico - Perdas por Efeito Coroa

DADOS 1

Temp. média anual = 15 ºC
Factor de superfície = 0,6
Dm= 1325,40 cm
Pressão atmosférica relativa 
δ = 0,93 p/ Alti. Méd. = 731,40 m

Campo Eléctrico Crítico (PEEK) E0 = 14,902 kV/cm p/ Alti. Méd. = 731,40 m

E/E0 = 0,942 φ = 0,024744

Perdas por Efeito Coroa Pcoroa (para a linha com bom tempo) = 0,285 kW/km

Pcoroa (médias anuais para a linha) = 1,425 kW/km

u v

e,f

c,d

a,b

k,l

i,j

g,h

Cabo Condutor : Zebra
Cabo Guarda : OPGW 03-06-2008



Abertura das Linhas LPT.PN, LBT.PN, LBT.AAV e LPT.AAV para a SE de Lagoaça, a 220 kV
PERDAS POR EFEITO DE COROA

EMISSÃO DE RADIAÇÃO ELECTROMAGNÉTICA
Cálculo do Campo Eléctrico de Linhas MAT Silhueta 2

DADOS GEOMETRIA DOS CABOS [m]
Fase X Y Ynom.

Apoios : CW a 0 -5,50 17,60 38,06

Cond. Geminados: NÃO b 0,00 0,00 0,00

Nº.de ternos: 2 c 4 -6,00 24,00 44,46

d 0,00 0,00 0,00

e 8 -5,00 30,40 50,86

C.Condutor: ZEBRA f 0,00 0,00 0,00

Diâmetro CC [m] = 2,862E-02 g 8 5,50 17,60 38,06

h 0,00 0,00 0,00

C. Guarda: OPGW i 4 6,00 24,00 44,46

Diâmetro CG [m] = 1,46E-02 j 0,00 0,00 0,00

k 0 5,00 30,40 50,86

l 0,00 0,00 0,00

u -1 -3,30 36,14 56,60

Uc= 220,00 [kV] v -1 3,30 36,14 56,60

Us= 127,02 [kV]

Estudo do Efeito Coroa

 Campo Eléctrico Crítico - Perdas por Efeito Coroa

DADOS 1

Temp. média anual = 15 ºC
Factor de superfície = 0,6
Dm= 1073,06 cm
Pressão atmosférica relativa 
δ = 0,94 p/ Alti. Méd. = 721,30 m

Campo Eléctrico Crítico (PEEK) E0 = 14,917 kV/cm p/ Alti. Méd. = 721,30 m

E/E0 = 0,982 φ = 0,031181

Perdas por Efeito Coroa Pcoroa (para a linha com bom tempo) = 0,382 kW/km

Pcoroa (médias anuais para a linha) = 1,912 kW/km

u v

e,f

c,d

a,b

k,l

i,j

g,h

Cabo Condutor : Zebra
Cabo Guarda : OPGW 03-06-2008



Abertura das Linhas LPT.PN, LBT.PN, LBT.AAV e LPT.AAV para a SE de Lagoaça, a 220 kV
RUÍDO ACÚSTICO LONGA DURAÇÃO

p=14%

Ruído Acústico

distância 
ao eixo [m]

LAeq,LT 
[dB(A)]

0 32,38
1 32,37
2 32,32
3 32,24
4 32,16
5 32,07
6 31,97
7 31,87
8 31,76
9 31,65
10 31,53
11 31,41
12 31,29
13 31,16
14 31,02
15 30,89
16 30,75
17 30,60
18 30,46
19 30,31
20 30,16
21 30,01
22 29,86
23 29,71
24 29,55
25 29,40
26 29,24
27 29,08
28 28,93
29 28,77
30 28,61 < 52,5 dB(A) (Máximo susceptível de não provocar queixas - a 30m do eixo da linha) 
31 28,45 Environmental Protection Agency,USA
32 28,30
33 28,14
34 27,98
35 27,82

Ruído Longa Duração dB(A)

27,00

28,00

29,00

30,00

31,00

32,00

33,00

0 5 10 15 20 25 30 35 40

Apoios: MT
Cabo Condutor : Zebra
Cabo Guarda : OPGW 03-06-2008
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B.6 Disposição da colocação de BFDs  



Abertura das Linhas LPT.PN, LBT.PN, LBT.AAV e LPT.AAV para a SE de Lagoaça, a 220 kV

Anexo B.6 - Disposição de BFD nos vãos dos desvios de linhas

metros

Vão nº BFD Vão nº BFD Espaçameto (projecção)

95-96 321.46 32,0 323,63 32,0 5,0

96-97 290.67 29,0 292,85 29,0 5,0

97-98 429.59 42,0 429,59 42,0 5,0

98-99 430.45 43,0 430,45 43,0 5,0

99-100 178.68 17,0 175,82 17,0 5,0

100-A/101 207.4 20,0 204,39 20,0 5,0
A/101-P216 95.21 9,0 94,84 9,0 5,0

metros

Vão nº BFD Vão nº BFD Espaçameto (projecção)
P215-A/101 96.89 9,0 59,05 5,0 5,0

A/101-B 140.97 14,0 150,63 15,0 5,0
B-C 150.7 15,0 144,08 14,0 5,0
C-D 96.89 9,0 95,38 9,0 5,0

metros

Vão nº BFD Vão nº BFD Espaçameto (projecção)
64-65 378.7 37,0 376,27 37,0 5,0

65-66/67 288.69 28,0 286,14 28,0 5,0
66/67-67/68 349.42 34,0 350,57 35,0 5,0
67/68-68/69 397.41 39,0 397,41 39,0 5,0
68/69-69/70 201.92 20,0 205,02 20,0 5,0
69/70-70/71 236.36 23,0 241,73 24,0 5,0
70/71-P217 86.57 8,0 86,64 8,0 5,0

metros

Vão nº BFD Vão nº BFD Espaçameto (projecção)
65-6/66 359.87 35,0 359,87 35,0 5,0

6/66-66/67 270.84 54,0 - - 5,0
66/67-67/68
67/68-68/69
68/69-69/70
69/70-70/71
70/71-P218 83.67 8,0 85,17 8,0 5,0

Nota: A amarelo representam-se os vãos comuns a duas linhas onde os BFD’s só são contabilizados uma vez.

Linha Picote - Lagoaça 1 a 220 kV

Linha Picote - Lagoaça 1, ligação provisória a 220 kV

Linha Bemposta - Lagoaça 1 a 220 kV

Linha Bemposta - Lagoaça 2 a 220 kV

Cabo1 Cabo1
Vão

Vão
Cabo1 Cabo1

Vão
Cabo1 Cabo1

Vão
Cabo1 Cabo1

1/2



Abertura das Linhas LPT.PN, LBT.PN, LBT.AAV e LPT.AAV para a SE de Lagoaça, a 220 kV

Anexo B.6 - Disposição de BFD nos vãos dos desvios de linhas

metros

Vão nº BFD Vão nº BFD Espaçameto (projecção)
P212-1 64.12 6,0 65,90 6,0 5,0

1-2 364.82 36,0 368,41 36,0 5,0
2-3 204.42 20,0 200,37 20,0 5,0
3-4 144.33 14,0 140,23 14,0 5,0
4-5 196.32 19,0 196,33 19,0 5,0

metros

Vão nº BFD Vão nº BFD Espaçameto (projecção)
P211-1 71.96 7,0 72,94 7,0 5,0

1-2
2-3 235.45 23,0 229,73 22,0 5,0
3-4 243.23 24,0 243,09 24,0 5,0

metros

Vão nº BFD Vão nº BFD Espaçameto (projecção)
P220-1 54.28 5,0 57,17 5,0 5,0

1-2 182.27 18,0 184,17 18,0 5,0
2-3 425.86 42,0 428,06 42,0 5,0
3-4 252.89 25,0 251,76 25,0 5,0
4-5 391.1 39,0 395,59 39,0 5,0

metros

Vão nº BFD Vão nº BFD Espaçameto (projecção)
P452-1 62.3 6,0 70,82 7,0 5,0

1-2 197.7 19,0 206,86 20,0 5,0
2-3
3-4 241.71 24,0 238,69 23,0 5,0
4-5 380.8 38,0 383,32 38,0 5,0

5-6/66 304.25 30,0 306,85 30,0 5,0
6/66-7 133.93 13,0 132,57 13,0 5,0

Nota: A amarelo representam-se os vãos comuns a duas linhas onde os BFD’s só são contabilizados uma vez.

Linha Lagoaça - Pocinho 1, ligação provisória a 220  kV

Linha Lagoaça - Pocinho 2, ligação provisória a 220  kV

Linha Lagoaça - Aldeadavila 2, ligação provisória a  220 kV

Vão
Cabo1 Cabo1

Vão
Cabo1 Cabo1

Vão
Cabo1 Cabo1

Vão
Cabo1 Cabo1

Linha Lagoaça - Aldeadavila 3, ligação provisória a  220 kV

2/2
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Anexo C:  DESENHOS  
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Apoios
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Pontos de Água e Áreas de Protecção (250m e 500m)

Território de 
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Biótopos (Referidos na Declaração de Impacte Ambiental)
Carvalhal estreme de Q. pyrenaica (9230 pt2)
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Sebe
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Matos

Outros Biótopos 
Montado de Quercus suber (6310)
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Desvios de Linhas a 220kV, para a Subestação de Lagoaça
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Apoios

LBT.LGC 1
LBT.LGC 2
LLGC.AAV 2
LLGC.AAV 3
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LLGC.PN 1

LPT.LGC 1
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Novos
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Existente (a desmontar)

RAN
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Carvalhal estreme de Q. pyrenaica (9230 pt2)

Linhas de Água Principais (Faixa de Protecção de 100m)
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(Raio de 100m)

ZPE Douro Internacional e Vale do Águeda (PTZPE0038 )
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DESVIOS DE LINHAS A 220 kV
PARA A SUBESTAÇÃO DE LAGOAÇA

Simbologia

Desvios de Linhas a 220kV, para a Subestação de Lagoaça

Subestação de Lagoaça

Apoios

LBT.LGC 1
LBT.LGC 2
LLGC.AAV 2
LLGC.AAV 3

LLGC.PN 2
LLGC.PN 1

LPT.LGC 1
LPT.LGC 2
Linha a Desmontar

Novos
Existente (a manter)
Existente (a desmontar)

N TOPÓNIMO TIPOLOGIA CRONOLOGIA
1 Cabeço da Santa 4 (CMP) Abrigo Moderno/Contemporâneo
2 Seixo 1 (CMP) Abrigo Moderno/Contemporâneo
3 Povoado de Santa Marta Povoado Idade do Ferro / Romano
4 Cabeço da Santa 6 (CMP) Abrigo Moderno/Contemporâneo
5 Cabeço da Santa 7 (CMP) Abrigo Moderno/Contemporâneo

Elementos Patrimoniais
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PARA A SUBESTAÇÃO DE LAGOAÇA

Simbologia

Desvios de Linhas a 220kV, para a Subestação de Lagoaça

Subestação de Lagoaça

Apoios

LBT.LGC 1
LBT.LGC 2
LLGC.AAV 2
LLGC.AAV 3

LLGC.PN 2
LLGC.PN 1

LPT.LGC 1
LPT.LGC 2
Linha a Desmontar

Novos
Existente (a manter)
Existente (a desmontar)
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Condições de Visibilidade do Coberto Vegetal
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PARA A SUBESTAÇÃO DE LAGOAÇA

Simbologia

Desvios de Linhas a 220kV, para a Subestação de Lagoaça

Subestação de Lagoaça

Apoios

LBT.LGC 1
LBT.LGC 2
LLGC.AAV 2
LLGC.AAV 3

LLGC.PN 2
LLGC.PN 1

LPT.LGC 1
LPT.LGC 2
Linha a Desmontar

Novos
Existente (a manter)
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Visibilidade para Estruturas - Elevada
Visibilidade para Artefactos - Reduzida a Nula

Condições de Visibilidade ao Nível do Solo

Visibilidade para Estruturas - Elevada
Visibilidade para Artefactos - Mediana a Nula
Visibilidade para Estruturas - Reduzida a Nula
Visibilidade para Artefactos - Reduzida a Nula
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D.1 Relatório Patrimonial 
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SITUAÇÃO DE REFERÊNCIA 

 

Introdução  

No âmbito da Modificação da Rede Nacional de Transporte na Zona do Douro Internacional levada a 

cabo pela Rede Eléctrica Nacional (REN) foi efectuado o Estudo de Impacte Ambiental em Fase de Estudo 

Prévio da Subestação do Douro Internacional e Linhas da Rede Nacional de Transporte (RNT) 
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associadas. Este consistiu num conjunto de 9 linhas a construir e a desviar (Linha “Douro Internacional” – 

Ramal da linha Mogadouro – Valeira para a SE de Olmos a 220 kV; Linha Picote – “Douro Internacional” 2 a 

220 kV; Linha Bemposta 2 – “Douro Internacional” a 400 kV; Linha Picote – “Douro Internacional” 1 a 220 

kV; Linha Bemposta – “Douro Internacional” 1 a 220 kV; Linha Bemposta – “Douro Internacional” 2 a 220 kV, 

Linha “Douro Internacional – AldeaDávila a 400 kV; Linha Pocinho – AldeaDávila 1 a 220 kV; Linha Pocinho 

– AldeaDávila 2 a 220 kV) bem como numa Subestação a construir (Subestação do Douro Internacional 

agora denominada Subestação de Lagoaça). Em fase de RECAPE o conjunto de infra-estruturas dividiu-se 

nas linhas e na subestação. 

O relatório agora apresentado corresponde aos trabalhos arqueológicos realizados no âmbito do 

desvio das linhas a 220 kV para a Subestação de Lagoaça que é composto pelo desvio das linhas Picote – 

Lagoaça 1, a 220 kV, Linha Bemposta – Lagoaça 1, a 220 kV, Linha Bemposta – Lagoaça 2, a 220 kV, 

Linha Pocinho – AldeaDávila 1, a 220 kV, Linha Pocinho – AldeaDávila 2 – a 220 kV, Linha Picote – 

Lagoaça 2, a 220 kV, Linha Lagoaça – Aldeadávila 2 e Linha Lagoaça – Aldeadávila 3. 

 

Enquadramento  

 

O Projecto em apreço é composto por 8 linhas com um total de 46 apoios, destes 39 a construir e 7 

existentes. Todas as linhas têm como ponto comum a Subestação de Lagoaça (iniciam-se ou terminam 

nesta), o conjunto de linhas e apoios encontra-se quase exclusivamente no concelho de Freixo de Espada-

à-Cinta, excepto três apoios (LPT.LGC 1 AP95, LBT.LGC 1 AP64 e LBT.LGC 2 AP65) que se localizam já 

no concelho de Mogadouro. 

 

Quadro 1  – SINTESE DAS LINHAS EM ESTUDO 

Designação Abreviatura Comprimento 
Aproximado Nº de Apoios 

Linha Picote – Lagoaça 1, a 220 kV LPT.LGC1  2000 m 6 A construir 
1 Existente 

Linha Bemposta – Lagoaça 1, a 220 kV LBT.LGC1  2000 m 6 A construir 
1 Existente 

Linha Bemposta – Lagoaça 2, a 220 kV LBT.LGC2  2000 m 6 A construir 
1 Existente 

Linha Pocinho – AldeaDávila 1, a 220 kV LLGC.PN1  1000 m 4 A construir 
1 Existente 

Linha Pocinho – AldeaDávila 2 – a 220 kV LLGC.PN2  1000 m 3 A construir 
1 Existente 

Linha Picote – Lagoaça 2, a 220 kV LPT.LGC2  500 m 4 A construir 

Linha Lagoaça – Aldeadávila 2 LLGC.AAV2  1300 m 4 A construir 
1 Existente 

Linha Lagoaça – Aldeadávila 3 LLGC.AAV3 1800 m 6 A construir 
1 Existente 

 

A área de estudo caracteriza-se como sendo uma zona aplanada, por vezes com suave ondulação. 

Trata-se de uma área cujas características de cariz rural, estando a área vocacionada para a exploração 

agrícola e pastorícia, as quais se encontram, aparentemente em regressão, dado que na área já foram sido 

introduzidas práticas mecânicas matizadas na presença de zonas com surriba profunda. Aqui coberto 

vegetal é pouco diversificado, caracterizando-se genericamente por zonas de pousio, lameiro, alguns 

terrenos com lavras pouco profundas e outras mais profundas e onde ocorre escassa vegetação 

exclusivamente herbácea e zonas de afloramento não cultivados onde ocorrem matos esparsos e 
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pequenos. A visibilidade é boa para estruturas e mediana (terrenos lavrados) a nula (lameiros, e zonas de 

pousio) para artefactos. O solo a exemplo de toda esta área é granítico, com elementos de quartzo e 

quartzito. 

 

 

Metodologia 

A elaboração do presente relatório baseou-se nas seguintes duas seguintes linhas de trabalho, no 

caso Pesquisa Documental  e Prospecção de Campo . 

No caso da Pesquisa Documental dado que se trata de um RECAPE, tendo existido na fase de Estudo 

Prévio uma cuidada Pesquisa Documental, nesta fase fez-se apenas uma reactualização documentação 

bibliográfica de forma averiguar a existência de novas ocorrências de interesse patrimonial constantes na 

“área de incidência” projecto, corresponde a toda a área de projecto. 

Quanto à Prospecção de campo esta corresponde a prospecção sistemática na área de incidência do 

projecto (interior das linhas), com vista à identificação de ocorrências de interesse patrimonial inéditas ou 

relocalizações. 

Identificação e caracterização dos Elementos Patrim oniais 

 Para a realização do inventário patrimonial tivemos em consideração os elementos patrimoniais 

integráveis na categoria de património cultural segundo a legislação em vigor. Assim subdividimos os 

elementos patrimoniais em 3 categorias distintas: 

� Arquitectónico  – Corresponde a edificações com valor patrimonial e histórico-cultural, 

com ou sem especial valor arquitectónico e com alguma especificidade, raridade, 

marcado regionalismo, que merecem ser destacadas da arquitectura comum (casas de 

habitação, casais rurais, arquitectura popular, religiosa e civil, pública e privada); 

� Etnográfico  – Tratam-se de elementos patrimoniais sem um valor patrimonial histórico-

cultural relevante, mas que são caracterizadores de uma vivência regional sendo 

caracterizadora desta (fontes, estruturas de apoio a actividades agrícolas e pastoris, 

vias, levadas, zonas extractivas); 

� Arqueológico – Enquadram-se aqui a categoria de bens móveis e imóveis que pela sua 

natureza se inscrevem na alinea 2 do artigo 74 da Lei de Bases do Património Cultural, 

“O património arqueológico integra depósitos estratificados, estruturas, construções, 

agrupamentos arquitectónicos, sítios valorizados, bens móveis e monumentos de outra 

natureza, bem como o respectivo contexto, quer estejam localizados em meio rural ou 

urbano, no solo, subsolo ou em meio submerso, no mar territorial ou na plataforma 

continental” 

Na classificação tipológica seguiu-se genericamente a classificação constante no Thesaurus da base 

de dados Endovelico do Instituto Português de Arqueologia. Para as ocorrências não referidas na tipologia 

optámos por utilizar a designação corrente, sempre que possível utilizando o termo regional. 

Na valorização patrimonial optámos por utilizar uma versão muito modificada e simplificada dos 
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critérios de inventariação de bens patrimoniais (artigo 17 da a Lei de Bases do Património Cultural), esta 

opção deve-se ao facto de muitas ocorrências, sobretudo etnográficas não se enquadrarem 

completamente nesses critérios. Assim definiu-se uma valoração de 0 a 5: 

� Elevado (5): Imóvel classificado (monumento nacional, imóvel de interesse público) ou 

ocorrência não classificada (sítio, conjunto ou construção, de interesse arquitectónico ou 

arqueológico) de elevado valor científico, cultural, raridade, antiguidade, 

monumentalidade, a nível nacional. 

� Médio-elevado (4): Imóvel classificado (valor concelhio) ou ocorrência (arqueológica, 

arquitectónica) não classificada, de valor científico, cultural e/ou raridade, antiguidade, 

monumentalidade (características presentes no todo ou em parte), a nível nacional ou 

regional. 

� Médio (3), Médio-baixo (2), Baixo (1): Aplica-se a ocorrências (de natureza 

arqueológica ou arquitectónica) em função do seu estado de conservação, antiguidade e 

valor científico, e a construções em função do seu arcaísmo, complexidade, antiguidade 

e inserção na cultura local. 

� Nulo (0): As fontes de informação indiciam uma ocorrência de interesse patrimonial que 

se verifica ter sido totalmente destruída. 

� Indeterminado: Quando as condições de acesso ao local, a cobertura vegetal ou outros 

factores impedem a observação da ocorrência (interior e exterior no caso das 

construções). 

 

Estudo Prévio 

No decorrer do trabalho de campo efectuado na fase de Estudo Prévio identificaram-se 2 ocorrências 

localizadas na área de incidência (corredor de 100m centrado no eixo da linha). Estas foram alvo de 

representação cartográfica e de listagem. 

Quadro 1  – OCORRÊNCIAS PATRIMONIAIS IDENTIFICADAS NO ESTUDO PRÉVIO 
Nº TOPÓNIMO TIPOLOGIA CRONOLOGIA VALOR PATRIMONIAL Nº INV. EIA EP 
1 Cabeço da Santa 4 Abrigo Moderno/Contemporâneo Baixo (1) 23 
2 Seixo 1 Abrigo Moderno/Contemporâneo Baixo (1) 27 

 

Trabalho de campo 

O trabalho de campo consistiu numa prospecção sistemática, sempre que as condições de coberto 

vegetal o permitiram, da área de incidência das linhas (corredores de 100m e envolvente de 50m em torno 

dos apoios), dado que nesta fase não se conhecem outras infra-estruturas associadas ao projecto 

(essencialmente estaleiros e acessos) estas não foram alvo de qualquer tipo de trabalho de campo ou de 

avaliação de impactes. 

Os trabalhos de prospecção decorreram em vários dias tendo condições meteorológicas para a 

prática da prospecção oscilado entre boas e desfavoráveis, neste caso foram mesmo algo condicionantes 
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sobretudo para a detecção de arte rupestre dado que decorreram em condições de ausência de luz 

adequada. 

No Anexo I e Figura 2 caracteriza-se a “paisagem” e condições de visibilidade da área ao longo da 

linha. 

 

Inventário patrimonial 

No decorrer do trabalho de campo foram tidas em consideração as ocorrências identificadas na fase 

de Estudo Prévio (ocorrências 1 e 2), localizadas na área de incidência das linhas, bem como da ocorrência 

3 localizada fora da área de incidência de linhas, mas ainda assim relativamente próxima.  

No caso das ocorrências 1 e 2 tratam-se de abrigos de pastor compostos por lajes graníticas 

justapostas sobre os seus lados maiores. 

Quanto à ocorrência 3, esta corresponde a um povoado/casal da Idade do Ferro/romano que foi 

identificado na fase de pesquisa documental do Estudo de Viabilidade de Corredores, contudo na fase de 

Estudo Prévio do EIA esta não foi tida em consideração, dado que então se encontrava fora da “área de 

estudo”. Esta foi tida em consideração nesta fase do RECAPE pela relativa proximidade de alguns apoios a 

implantar (cerca de 160m). 

As ocorrências 4 e 5 correspondem a abrigos de pastor semelhantes às ocorrências 1 e 2, os quais 

já haviam ido identificados e caracterizados no âmbito do RECAPE da Subestação de Lagoaça. 

No trabalho de campo agora realizado foi possível efectuar uma caracterização genérica do coberto 

vegetal sob a forma de subtipos descritos no Anexo I. 

 

Por toda a área observam-se alguns muros de diferentes tipologias, por vezes associados a zonas de 

extracção de pedra que se dispersam por toda a área. Muros e “pedreiras” são elementos caracterizadores 

de uma paisagem, industria extractiva e uma arquitectura rural de características com algum vinco regional 

e actualmente em abandono, que apesar de não terem sido considerados como ocorrências patrimoniais 

deverão ser tidos em consideração na fase de execução. A área de incidência regista-se a linha de caminho 

de ferro desactivada, já tendo sido levantados os carris, esta é ainda um marcador da paisagem da área, 

ainda que não tenha sido considerada como ocorrência, consideramos que deve ser integrada na planta de 

condicionantes do projecto. 

Do conjunto das ocorrências identificadas no Estudo Prévio (Oc. 1 e 2) e no RECAPE (Oc. 3, 4 e 5) 

apenas uma encontra-se na área de incidência directa de um apoio (Oc. 5), no caso o desvio da linha 

Bemposta - Lagoaça 1/2 AP 70/71 (a cerca de 25m) e desvio da linha Lagoaça - Aldeadávila 2 AP 01 (a 

cerca de 15m). As restantes ocorrências localizam-se a mais de 50 m em relação a qualquer apoio, devido 

à sua natureza os impactes afiguram-se pouco relevantes como se verá no capítulo próprio. 

No decorrer do trabalho de campo foi possível identificar alguns fragmentos cerâmicos nas 

proximidades do apoio AP04 do desvio da linha Lagoaça - Pocinho 1, estes não foram consideramos como 

uma ocorrência individualizada, mas antes como tendo origem na ocorrência 5, sendo muito provavelmente 

escorrências originárias do topo da elevação onde se localiza o sítio arqueológico. Ainda assim preconizam-

se medidas de minimização especificas para este apoio descritas em capitulo próprio. 
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Quadro 2  – SÍNTESE DAS OCORRÊNCIAS PATRIMONIAIS IDENTIFICADAS EM TRABALHO DE CAMPO 

Nº TOPÓNIMO TIPOLOGIA 
 

CRONOLOGIA  
 

VALOR PATRIMONIAL 

3 Santa Marta  Povoado Idade do Ferro/Romano Médio - Elevado (4) 
4 Cabeço da Santa 6 Abrigo de pastor Moderno/Contemporâneo Baixo (1) 
5 Cabeço da Santa 7 Abrigo de pastor Moderno/Contemporâneo Baixo (1) 

 

Localização de zonas com potencial interesse arqueo lógico 

Como é sabido uma preciosa ferramenta de trabalho da prospecção arqueológica é o estudo 

toponímico uma vez que esta dá indicadores muito interessantes de potenciais sítios arqueológicos. Na 

análise toponímica realizada aos topónimos referidos no interior da área de incidência do projecto (corredor 

de 100m), não se identificam quaisquer topónimos que indiciem potencial arqueológico, para além daqueles 

que correspondem a sítios arqueológicos comprovados como é o caso de Cabeça da Santa. 

 

 

 

AVALIAÇÃO DE IMPACTES E MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO  
 

AVALIAÇÂO DE IMPACTES 

Das 5 ocorrências identificadas todas elas já eram conhecidas. As ocorrências 1 e 2 haviam sido 

identificadas na fase de Estudo Prévio, a ocorrência 3 já estava documentada na fase de Estudo de 

Viabilidade de Corredores, enquanto as ocorrências 4 e 5 foram identificadas na fase de trabalho de campo 

no âmbito do RECAPE da Subestação de Lagoaça. 

No caso das 2 primeiras ocorrências, apesar de na fase de Estudo Prévio (momento da sua 

identificação) ainda não existir uma localização precisa para a implantação dos desvios das linhas, foi 

efectuada uma primeira avaliação de impactes. Nesta fase em que já se encontra definida e estabilizada a 

implantação das linhas e principais infra-estruturas (apoios) é possível dar sequência às determinações da 

DIA nomeadamente a alínea B11) que definia a necessidade de reavaliação de impactes e medidas de 

minimização durante a fase de obra. 

Na Declaração de Impacte Ambiental é referida na alínea B13) a necessidade de os trabalhos de 

prospecção por um técnico de arqueologia de meios húmidos e aquáticos, contudo qualquer apoio ou 

mesmo a linha em apreço não abrange situações referidas, não se verificando esta necessidade. Dado que 

se trata de uma linha aérea naturalmente que o objectivo desta é ter o mínimo de apoios necessários, o que 

implica um aumento dos vãos, assim é natural que a equipa projectista opte, em todas as situações em que 

se depara com linhas de água, por colocar os apoios no ponto mais elevado possível. Assim não 

encontramos neste projecto qualquer apoio junto de uma linha de água perene significante. 

 

Fase de construção  

De uma forma geral considerou-se que a implantação das linhas será susceptível de implicar 

impactes negativos sobre os elementos patrimoniais, essencialmente durante a fase de construção, altura 

em que poderá ocorrer a afectação, e onde se poderão aplicar as medidas de minimização preconizadas. 
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Durante a fase de exploração não é expectável a ocorrência de impactes significativos. 

Para efeito de avaliação de impactes considerou-se alvo de afectação directa todas as ocorrências 

localizadas a menos de 50m de qualquer apoio (tendo em atenção áreas de depósito temporário, o 

deslocamento de maquinaria como retroescavadoras, gruas e outras). Como alvo de afectação indirecta 

estão todas as ocorrências localizadas entre 50m e 100m. No caso das ocorrências localizadas entre 100 e 

200m consideramos que estas não serão alvo de afectação relativamente à implantação de apoios, mas 

foram consideradas como potencialmente alvo de impactes relacionados com eventuais 

abertura/alargamento de acessos, implantação estaleiros, etc., que nesta fase não estão definidos, neste 

caso considerámos esses impactes como indeterminados. 

A construção da linha comporta impactes significativos sobre o solo através das seguintes acções: 

desmatação, abertura de caboucos, construção/beneficiação de acessos, instalação de estaleiros e outros 

depósitos (montagem de postes). 

Das infra-estruturas necessárias para a implantação da linha, conhecemos apenas a localização dos 

postes, a localização das restantes é desconhecida, pelo que a avaliação de impactes se afigura 

naturalmente limitada. Neste contexto são propostas medidas de minimização genéricas aplicáveis à 

instalação de estaleiros e abertura/alargamento de acessos que incidem, essencialmente, sobre a 

necessidade de prospecção prévia e de acompanhamento na fase de desmatação e construção, uma vez 

conhecidas as localizações desses elementos. 

No decorrer da pesquisa documental e no decorrer do trabalho de campo, não se identificaram 

situações de interferência da LAT com imóveis classificados, imóveis em vias de classificação e respectivas 

zonas de protecção. 

 
 

Impactes sobre ocorrências identificadas no Estudo Prévio  

Neste caso são 2 as ocorrências que foram identificadas nos trabalhos de prospecção efectuados na 

fase de Estudo Prévio. 

No caso dessas ocorrências 1 e 2 elas localizam-se no interior do corredor de incidência da linha 

encontrando-se bastante afastadas de qualquer apoio. No caso da ocorrência 1 o apoio mais próximo, que 

no caso é AP03 do desvio das linhas Lagoaça – Aldeadávila 2 e Lagoaça – Aldeadávila 3, localiza-se a 

cerca de 105m. No caso da ocorrência 2, esta encontra-se a cerca de 135 m do apoio mais próximo que no 

caso é o AP66 do desvio da linha Bemposta-Lagoaça 2. Em ambos os casos, dado o afastamento superior 

a 100m, não se prevêem impactes relacionados com abertura de caboucos, sendo estes indeterminados 

relativamente a outras infra-estruturas (estaleiros e acessos). 

 
 
Impactes sobre ocorrências identificadas em RECAPE  

 

No caso da ocorrência 3, esta localiza-se no exterior do corredor de incidência das linhas 

encontrando-se bastante afastadas de qualquer apoio. Assim, o apoio mais próximo localiza-se a cerca de 

160 m, no caso o AP04 do desvio da linha Lagoaça - Pocinho 1. Neste caso, apesar de um afastamento 

superior a 100m, poderão ocorrer impactes relacionados com abertura de caboucos, dado o surgimento de 
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alguns fragmentos cerâmicos na envolvente do apoio a construir, sendo estes impactes indeterminados 

relativamente a outras infra-estruturas (estaleiros e acessos) dado que as desconhecemos. 

Quanto à ocorrência 4 situa-se a cerca de 70m do AP70 do desvio da linha Bemposta - Lagoaça 1, 

do AP 71 desvio da linha Bemposta - Lagoaça 2 e a cerca de 55m do AP01 do desvio da linha Lagoaça - 

Aldeadávila 2. Em qualquer dos apoios, prevê-se a existência de impactes indirectos. 

Finalmente a ocorrência 5 encontra-se a cerca de 25 m do AP70 do desvio da linha Bemposta - 

Lagoaça 1, do AP 71 desvio da linha Bemposta - Lagoaça 2 e a cerca de 15m do AP01 do desvio da linha 

Lagoaça - Aldeadávila 2, no caso desta ocorrência coloca-se a possibilidade de existirem impacte directos. 

Fase de exploração  

Com base nos dados actuais e salvo venham a surgir eventuais ocorrências patrimoniais na fase de 

construção, na fase de exploração não ocorrem de impactes significativos. 

Fase de desactivação  
Não se prevê a ocorrência de impactes significativos sobre os elementos patrimoniais no decurso da 

fase de desactivação do projecto, desde que sejam seguidas as medidas de minimização específicas 

referenciadas para a fase de construção. 

 

MEDIDAS DE MIIMIZAÇÂO 

Medidas genéricas 

Na fase de Estudo Prévio definiu-se a necessidade de afastamento dos estaleiros para uma distância 

não inferior a 100m de ocorrências patrimoniais, necessidade essa matizada na Declaração de Impacte 

Ambiental (DIA). Nesta fase desconhece-se a localização dos estaleiros, consideramos que se devem 

seguir as determinações da DIA. 

Apresentam-se seguidamente as medidas consideradas genéricas a implementar para minimizar 

eventuais impactes sobre as ocorrências patrimoniais. Assim como medidas gerais, recomenda-se: 

� A reprospecção das áreas que se apresentavam com um coberto vegetal que impedia uma 

correcta observação do solo, sobretudo na zona dos apoios LLGC.PN 1 AP 03 e 04; LPT.LGC 2 AP B 

e LLGC. AAV 3 AP 01, após a desmatação, e o acompanhamento  arqueológico  em permanência 

das acções com impacte no solo e que impliquem revolvimento ou remoção de terras (decapagens do 

solo até à rocha, escavação e outras), na área de implantação dos apoios ou outras zonas afectas à 

obra.  

� O arqueólogo responsável pelo acompanhamento deverá ainda realizar prospecção 

arqueológica nas zonas destinadas a áreas funcionais da obra (acessos, estaleiros, depósitos de 

terras, áreas de empréstimo, de depósito e outras), caso estas não se integrem nas áreas agora 

prospectada, cuja localização por ora desconhecemos. Este deverá preconizar e justificar (técnica e 

financeiramente), as medidas de minimização que se venham a revelar necessárias em virtude do 

surgimento de novos dados no decurso da obra e que visem proteger e/ou valorizar elementos de 

reconhecido interesse patrimonial. 

� Na área de incidência do projecto, ocorrem inúmeros muros de divisão de propriedade em 
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pedra seca e zonas de extracção de pedra efectuada de forma tradicional (com recurso a guilhos). No 

caso dos muros recomenda-se o registo por amostragem tipológica e não mais que troços de 2 metros 

de comprimento, daqueles que venham a ser alvo de afectação directa pelo projecto (destruição ou 

descaracterização). No caso de zonas com guilhos recomenda-se o seu registo sempre que venham a 

ser alvo de afectação directa (destruição). Estas recomendações justificam-se porque ambos os tipos 

de ocorrências são evidências de uma ruralidade em desaparecimento, sobrevivendo assim a 

memória das tipologias construtivas e extractivas da região. 

� Na fase de Estudo Prévio foi possível identificar um conjunto mais vasto de ocorrências, que se 

localizavam num corredor de 400m. Estas por se encontrarem fora do corredor de incidência das 

linhas em estudo (recta de 100m definida a partir do centro das linhas), não foram alvo de avaliação de 

impactes ou definição de medidas de minimização, contudo, caso estas venham a ser alvo de 

afectação, que a ocorrer nunca será devido a abertura de caboucos, mas poderá ser devido a infra-

estruturas associadas à construção das linhas (construção/beneficiação de apoios, estaleiros 

eventuais áreas de depósito), que actualmente desconhecemos devem ser consideradas na planta de 

condicionantes da obra e deverão ser seguidas as medidas de minimização definidas no Estudo 

Prévio do EIA. 

 

Medidas específicas 

Como medidas específicas recomenda-se:  

� Nas ocorrências 1 e 2 o Estudo Prévio definia a sinalização destas ocorrências caso qualquer 

frente de obra se localizasse a menos de 50m e o seu registo em caso de destruição. Dado que estas 

se encontram fora da área de incidência directa de qualquer apoio não se propõem medidas para a 

abertura de caboucos, sendo necessário ser alvo de sinalização caso qualquer frente de obra se 

localize a menos de 50m e registo  caso seja necessário efectuar a sua destruição no âmbito da 

construção de outras infra-estruturas associadas à construção da linha (acessos, estaleiros, etc.) 

� No caso da ocorrência 3, dado o surgimento de alguns fragmentos cerâmicos nas proximidades 

do apoio a construir, recomenda-se que a abertura dos caboucos seja feita com recurso a sondagens 

mecânicas com decapagens artificiais de 30 em 30 cm. No âmbito da construção de outras infra-

estruturas associadas à construção da linha (acessos, estaleiros, etc.) recomenda-se o afastamento 

de todas as infra-estruturas para uma distância não inferior a 150m. 

� No caso da ocorrência 4 dado que se encontra a mais de 50m de qualquer apoio não se 

propõem medidas de minimização no âmbito da implantação de apoios, mas sua sinalização caso 

qualquer outra frente de obra associada se encontre a menos de 50m. Define-se ainda a necessidade 

de registo  caso seja necessário efectuar a sua destruição no âmbito da construção de outras infra-

estruturas associadas à construção da linha (acessos, estaleiros, etc.) 

� Para a ocorrência 5 dado que se encontra a menos de 50m do local de implantação de apoios, 

recomenda-se a sua sinalização. Define-se ainda a necessidade de registo  caso seja necessário 

efectuar a sua destruição no âmbito da construção de outras infra-estruturas associadas à construção 

da linha (acessos, estaleiros, etc.) 
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Figura 1  – Localização à escala 1:25000 da área do projecto com localização das ocorrências identificadas 
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Figura 2  – Localização à escala 1:10000 sobre ortofotomapa da área do projecto com caracterização da 
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Figura 2 - Localização à escala 1:10000 das ocorrências identificadas 
e caracterização do coberto vegetal por áreas
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Figura 3 - Caracterização à escala 1:10000 (ext. CMP 120) das condições de visibilidade ao nível do solo
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ANEXOS 
 

 
ANEXO I. CARACTERIZAÇÃO DOS TRAÇADOS EM TERMOS DE OCUPAÇÃO DO 

SOLO 
 

 
Zona 
Identificação e delimitação de áreas homogéneas, em termos de ocupação actual e/ou visibilidade, desde que tenham dimensão significativa à escala 
cartográfica utilizada. 
 
Parâmetros 
VE = visibilidade para detecção de estruturas, acima do solo (elementos imóveis); VA = visibilidade para detecção de artefactos, ao nível do solo (elementos 
móveis). 
 
Graus de visibilidade . 
Elevado  = ausência de vegetação (arbórea, arbustiva e herbácea) devido a incêndio, desmatação ou lavra recente. Observa-se a totalidade (ou quase) da 
superfície do solo; Médio  = a densidade da cobertura vegetal é mediana ou existem clareiras que permitem a observação de mais de 50% da superfície do solo; 
Reduzido  = a densidade da vegetação impede a progressão e/ou a visualização de mais de 75% da superfície do solo; Nulo  = zona artificializada, 
impermeabilizada ou oculta por se encontrar ocupada por construções, depósitos de materiais, pavimentos ou vegetação densa impedindo, desta forma, a 
progressão e a visualização do solo na totalidade da área considerada. 
 
Caracterização 
Descrição da ocupação e visibilidade do solo. Exemplos de tipos de ocupação do solo: mato (ou cobertura arbustiva; indicar espécies, densidade e porte); 
monocultura florestal (indicar o tipo e o porte); montado; horta; lavradio (terreno lavrado ainda sem cultivo); pomar; olival; pastagem; pousio; seara (indicar se 
possível a espécie); área urbana ou industrial, etc. 

 

Zona VE VA Caracterização 

A E M/N 

Características da paisagem: Zona de planície situada no sopé do monte de Santa Marta. A cobertura vegetal é 
rasteira e essencialmente herbácea existindo nalgumas áreas vestígios de incêndio recente terá destruído o 
coberto vegetal arbustivo constituído por Giestas. Pontualmente ocorrem zonas de mato algo denso. Boa 
visibilidade para estruturas e visibilidade média a nula para artefactos. 
Tipo de solo: Granitos  
Ocorrências: - 
Apoios: LLGC.PN1 – AP01, AP02; LLGC.PN2 – AP01, AP02 
Fotos: 1 e 2 

B R/N R/N 

Características da paisagem:  Zona de encosta com densa cobertura vegetal arbustiva composta 
essencialmente por Tojos e Giestas. Pontualmente ocorre zona de Pinheiros de grande porte existindo também 
embora de forma mais disseminada Carvalhos. Zona de afloramentos graníticos amplos e pouco elevados do solo. 
O espesso manto vegetal que cobre o solo torna a visibilidade para estruturas e artefactos reduzida a nula. Solo 
granítico 
Tipo de solo: Granitos 
Ocorrências: 3 
Apoios:  LLGC.PN1 – AP03,  AP04, AP05; LLGC.PN2 – AP03, AP04 
Fotos: 3, 4 e 7 

C R R/N 

Características da paisagem:  Zona de características agrícolas com solos surribados para cultivo e zonas de 
pousio de tipo lameiro/maquis onde ocorrem espessas coberturas herbáceas (fenos) e arbustivas (carqueja, giesta 
e tojo) que impedem uma correcta observação do solo. Pontualmente ocorrem zonas não cultivadas onde se 
efectuou o plantio recente de pinheiros, carvalhos ou outros tipos florestais da área. Ocorrem ainda zonas 
esparsas de mato baixo. As zonas de cultivo apresentam terrenos recentemente lavrados e zonas de culturas em 
diferentes estados de crescimento que em qualquer dos casos limita a observação para artefactos. Pontualmemte 
ocorrem zonas de abundantes afloramentos graníticos onde a vegetação é exclusivamente de matos sobretudo de 
giesta. 
Tipo de solo: Granitos, xistos, quartzos e quartzitos 
Ocorrências: 1, 4 e 5 
Apoios: LLGC.AAV2 – AP01, AP02, AP03, AP04, AP05; LLGC.AAV 3 – AP01, AP02, AP03, AP04, AP06, AP07;  
LBT.LGC1 AP67, AP68, AP69, AP70; LBT.LGC 2 – AP66, AP68, AP69, AP70, AP71;  LPT.LGC1 AP101, AP 100, 
AP99, AP98; LPT.LGC 2 – APA, APB, APC, APD;  
Fotos: 8, 15, 16, 17 

D R/N R/N 

Características da paisagem: Zonas de terrenos com abundantes afloramentos rochosos graníticos. O coberto 
vegetal é essencialmente de matos densos (gesta, carqueja, tojo) que dificultam ou impedem a visibilidade para 
estruturas e artefactos. Esparsamente ocorrem pinheiros e carvalhos e esparsos 
Tipo de solo: Granitos, quartzos e quartzitos 
Ocorrências: - 
Apoios: LLGC.AAV 3 – AP05; LBT.LGC1 – AP66; LPT.LGC 1 – AP97; LBT.LGC 2 – AP67 
Fotos: 11, 20, 34 

E E R/N 

Características da paisagem: Zona aplanada e aberta de morfologia suave. Zona pontuada por amplos 
afloramentos graníticos destacados do solo. A cobertura vegetal é rasteira e essencialmente herbácea existindo 
vestígios de incêndio recente terá destruído o coberto vegetal arbustivo essencialmente constituído por Giestas. 
Geralmente Boa visibilidade para a detecção de estruturas e reduzida a nula para artefactos. 
Tipo de solo: Granitos, quartzos e quartzitos 
Ocorrências: 2 
Apoios: LBT.LGC1 – AP65, AP64; LBT.LGC2 – AP65; LPT.LGC 1 – AP96, AP95 
Fotos: 9, 10 
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ANEXO II. FICHAS DE OCORRÊNCIAS PATRIMONIAIS IDENTIFICADAS EM TRABALHO DE  
CAMPO. 

 
ATRIBUTOS DA FICHA DE CARACTERIZAÇÃO 
 
Nº = número de inventário utilizado na cartografia. 
Topónimo ou Designação = nome atribuído à ocorrência ou ao local onde se situa. 
Origem do topónimo = indica-se a fonte de informação utilizada (bibliografia, cartografia – por aproximação espacial -, 
informação oral, outra). 
Carta Militar de Portugal (CMP)  = nº da folha na escala 1:25.000. 
Coordenadas Geográficas  = coordenadas Gauss datum Lisboa obtidas em campo com GPS. 
Unidade de Projecto  = Elemento potencialmente provocador de impactes 
Distrito 
Concelho 
Freguesia 
Categoria =  distinção entre arqueológico, arquitectónico, etnológico, construído e outros atributos complementares 
(hidráulico, civil, militar, artístico, viário, mineiro, industrial, etc). 
Tipologia  = tipo funcional de ocorrência, monumento ou sítio, segundo o theasaurus do Endovelico. 
Fotografia(s)  = fotografia(s) anexa(s) ao relatório. 
Cronologia  = indica-se o período cronológico, idade ou época correspondente à ocorrência. A aplicação do sinal “?” 
significa indeterminação na atribuição cronológica. A indicação de vários períodos cronológicos separados por “,” tem 
significado cumulativo. 
Espólio  = caracterização dos elementos observados e/ou recolhidos (de forma a minimizar a acção intrusiva dos 
trabalhos de prospecção, a recolha de materiais resume-se a elementos de excepção que se fossem deixados no local 
poderiam desaparecer ou ser destruídos definitivamente) 
Contexto Geomorfológico  = caracterização da geomorfologia da área de implantação da ocorrência 
Inserção na paisagem  = caracterização da forma de exposição da ocorrência 
Cobertura vegetal  = Descrição do tipo de coberto vegetal que se verificava no momento da observação da ocorrência 
Uso do Solo  = atributo baseado no theasaurus do Endovelico. 
Estado de Conservação  = atributo baseado no theasaurus do Endovelico. 
Ameaças  = atributo baseado no theasaurus do Endovelico. 
Estatuto de Protecção  = imóvel classificado ou outro tipo de protecção, decorrente de planos de ordenamento, com 
condicionantes ao uso e alienação. 
Valor Patrimonial  = hierarquização do interesse patrimonial da ocorrência no conjunto do inventário; nulo (0), baixo 
(1), médio-baixo (2), médio (3), médio-elevado (4), elevado (5). 
Descrição  = caracterização da ocorrência em termos de localização, características construtivas e materiais utilizados, 
dimensões, etc. 
Fiabilidade da Observação  = dependente em grande medida do tipo de coberto vegetal e a proximidade a que é feita 
a observação da ocorrência 
Arqueólogo responsável  = elemento responsável pala observação da ocorrência e elaboração da ficha de registo 
individual 
Fonte de informação  = bibliografia, cartografia, manuscritos, informação oral, instrumento de planeamento, base de 
dados ou de outro tipo. 
 
RELAÇÕES DE PROXIMIDADE COM O PROJECTO 
Infra-estrutura impacte  = identifica-se a infra-estrutura do projecto que poderá provocar impactes 
Posição relativamente à infra-estrutura impactante  = Indica-se a distância da ocorrência às unidades de projecto 
que poderão provocar impactes 
  
AVALIAÇÃO DE IMPACTES 
 
Acção(ões) que induzem impacte sobre a ocorrência 
Caracterização do impacte 
Fase: construção (C), exploração (E); 
Tipo: indirecto (I), directo (D);  
Natureza: negativo (-), positivo (+); Magnitude: baixo (B), médio (M), elevado (E);  
Duração: temporário (T), permanente (P); 
Probabilidade:  pouco provável (PP), provável (P), certo (C); 
Significância: reduzida ou nula (R), média (M), elevada (E). 
 
MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO 



RECAPE dos desvios das linhas a 220 kV para a Subestação de Lagoaça

Ficha de Sítio

1 Cabeço da Santa 4 (CMP) 120

317537

Bragança Freixo de Espada-à-Cinta Lagoaça

Etnográfico Abrigo

Moderno/Contemporâneo

DiluídoPlanalto

Mato

Desvio da linha Lagoaça - Aldeadávila 2 AP 03
Desvio da linha Lagoaça - Aldeadávila 3 AP 03

MauBaldio

Abandono Sem Protecção

Nulo (0) Baixo (1) Médio-Baixo (2) Médio (3) Médio-Elevado (4) Elevado (5) Indeterminado

Boa Razoável Insuficiente

EIA da Subestação do Douro Internacional e RNT associadas

Corresponde à ficha 23 do EIA

Alexandra Lopes/Alexandre Canha

LLGC.AAV 2/3 AP03 a cerca de 105 m

Abertura de caboucos e implantação do
Apoio.

Não se propõem medidas de minimização

Abertura de caboucos e
implantação do Apoio.

Abrigo caracteristico da zona agrícola onde se implanta. Em granito enconta-se adossado a um muro de divisão de

propriedade igualmente em granito.

Gauss Dat. Lisboa

Agrícola

Granitos

Eventual abertura/alargamento de acessos,
movimento de terras, deslocamento de maquinaria
pesada, implantação estaleiros, etc.

Sinalização caso qualquer frente de obra se encontre a menos de 50m.

Registo, em caso de necessidade de destruição

Desvio da linha Lagoaça - Aldeadávila 2/3 AP 03

Eventual abertura/alargamento de
acessos, movimento de terras,
deslocamento de maquinaria
pesada, implantação estaleiros, etc.

Construção

Indeterminado

Indeterminado Indeterminado

IndeterminadoIndeterminado

Relação com as Unidades de Projecto

Medidas de Minimização

36

Sim
Não
N. d.

Sim
Não
N. d.

473122



RECAPE dos desvios das linhas a 220 kV para a Subestação de Lagoaça

Ficha de Sítio

2 Seixo 1 (CMP) 120

318634

Bragança Freixo de Espada-à-Cinta Lagoaça

Etnográfico Abrigo

Moderno/Contemporâneo

DiluídoPlanalto

Mato

Desvio da linha Bemposta - Lagoaça 2 AP 66

DestruídoBaldio

Abandono Sem Protecção

Nulo (0) Baixo (1) Médio-Baixo (2) Médio (3) Médio-Elevado (4) Elevado (5) Indeterminado

Boa Razoável Insuficiente

EIA da Subestação do Douro Internacional e RNT associadas

Corresponde à ficha 27 do EIA

Alexandra Lopes

LBT.LLGC 2 AP66 e LLGC.AA3 AP06 a cerca de 135 m

Abertura de caboucos e implantação do
Apoio.

Não se propõem medidas de minimização

Abertura de caboucos e
implantação do Apoio.

Abrigo constituído por três paredes de pedra seca que se apoiam em dois afloramentos graníticos destacados do solo. Apesar

desta estrutura actualmente se encontrar em mau estado de preservação é ainda possível observar que a sua cobertura era

constituída por telha de meia cana. È visível a existência de exemplares desta telha sobre as paredes do abrigo e no seu

interior.

Gauss Dat. Lisboa

Agrícola

Granitos

Eventual abertura/alargamento de acessos,
movimento de terras, deslocamento de maquinaria
pesada, implantação estaleiros, etc.

Sinalização caso qualquer frente de obra se encontre a menos de 50m.

Registo, em caso de necessidade de destruição

Desvio da linha Bemposta - Lagoaça 2 AP 66 e Desvio da linha Lagoaça - Aldeadávila 3 AP06

Eventual abertura/alargamento de
acessos, movimento de terras,
deslocamento de maquinaria
pesada, implantação estaleiros, etc.

Construção

Indeterminado

Indeterminado Indeterminado

IndeterminadoIndeterminado

Relação com as Unidades de Projecto

Medidas de Minimização

37

Sim
Não
N. d.

Sim
Não
N. d.

473463



RECAPE dos desvios das linhas a 220 kV para a Subestação de Lagoaça

Ficha de Sítio

3 Povoado de Santa Marta 120

317020

Bragança Freixo de Espada-à-Cinta Lagoaça

Arqueológico Povoado

Idade do Ferro / Romano Escassos fragmentos de cerâmica comum na vertente virada a Norte

DominanteCabeço

Lavradio

Desvio da linha Lagoaça - Pocinho 1

AP 04

Não determinadaFlorestal

Florestação Sem Protecção

Nulo (0) Baixo (1) Médio-Baixo (2) Médio (3) Médio-Elevado (4) Elevado (5) Indeterminado

Boa Razoável Insuficiente

Endovélio

CNS - 4622

Alexandra Lopes

LLGC.PN1 A cerca de 160 m da área de implantação do AP 04

Abertura de caboucos e implantação do
Apoio.

Decapagens mecânicas artificiais de 30 em 30 cm

Abertura de caboucos e
implantação do Apoio.

Cabeço arredondado de encostas suaves, isolado e bem destacado na paisagem, no extenso planalto a Norte da aldeia de

Lagoaça. No seu topo ergue-se uma pequena capela de traça moderna dedicada a Santa Marta, que se encontra actualmente

deslocada em relação à sua implantação original, que seria na encosta Oeste do cabeço, segundo informação da população

local. Na encosta Norte do povoado junto ao cabouco aberto para a implantação de um poste de Alta Tensão foram

detectados fragmentos de cerâmica comum.

Gauss Dat. Lisboa

Granitos

Eventual abertura/alargamento de acessos,
movimento de terras, deslocamento de maquinaria
pesada, implantação estaleiros, etc.

Afastamento de todas as infra-estruturas para uma distância não inferior a 150m

Desvio da linha Lagoaça - Pocinho 1

Eventual abertura/alargamento de
acessos, movimento de terras,
deslocamento de maquinaria
pesada, implantação estaleiros, etc.

Construção

Indeterminado

Indeterminado Indeterminado

IndeterminadoIndeterminado

Relação com as Unidades de Projecto

Medidas de Minimização

38

Sim
Não
N. d.

Sim
Não
N. d.

472260



RECAPE dos desvios das linhas a 220 kV para a Subestação de Lagoaça

Ficha de Sítio

4 Cabeço da Santa 6 (CMP) 120

317152

Bragança Freixo de Espada-à-Cinta Lagoaça

Etnográfico Abrigo

Moderno/Contemporâneo

DiluídoPlanalto

Lavradio

Desvio da linha Bemposta - Lagoaça 1/2 AP 70/71

Desvio da linha Lagoaça - Aldeadávila 2 AP 1

RegularAgrícola

Agentes Climáticos Sem Protecção

Nulo (0) Baixo (1) Médio-Baixo (2) Médio (3) Médio-Elevado (4) Elevado (5) Indeterminado

Boa Razoável Insuficiente

Prospecção

Identificado no trabalho de campo do RECAPE

da Subestação de Lagoaça

Alexandre Canha

LBT.LLGC 1 e 2 AP70/71 a cerca de 70 m. LLGC- AAV 2 AP01 a cerca de 55m

Abertura de caboucos e implantação dos
Apoios.

Não se propõem medidas de minimização

Abertura de caboucos e
implantação dos Apoios.

Construção

Indirecto

Negativo Temporário

Pouco ProvávelReduzida

Abrigo em pedra característico da região. Este encontra-se em zona de terrenos surribados. Aproveita dois afloramentos

graníticos tendo os interstícios sido preenchidos com pedras miúdas sem argamassa ou ligante. O telhado é em falsa cúpula

coberto com terra. A entrada apresenta algumas silvas o que indicia que este não tem sido utilizado recentemente.

Gauss Dat. Lisboa

Agrícola

Granitos

Eventual abertura/alargamento de acessos,
movimento de terras, deslocamento de maquinaria
pesada, implantação estaleiros, etc.

Sinalização caso qualquer frente de obra se encontre a menos de 50m.

Registo, em caso de necessidade de destruição

Desvio da linha Bemposta - Lagoaça 1/2 AP 70/71 e Desvio da linha Lagoaça - Aldeadávila 2 AP 01

Eventual abertura/alargamento de
acessos, movimento de terras,
deslocamento de maquinaria
pesada, implantação estaleiros, etc.

Construção

Indeterminado

Indeterminado Indeterminado

IndeterminadoIndeterminado

Relação com as Unidades de Projecto

Medidas de Minimização

39

Sim
Não
N. d.

Sim
Não
N. d.

473283



RECAPE dos desvios das linhas a 220 kV para a Subestação de Lagoaça

Ficha de Sítio

5 Cabeço da Santa 7 (CMP) 120

317103

Bragança Freixo de Espada-à-Cinta Lagoaça

Etnográfico Abrigo

Moderno/Contemporâneo

DiluídoPlanalto

Lavradio

Desvio da linha Bemposta - Lagoaça 1/2 AP 70/71

Desvio da linha Lagoaça - Aldeadávila 2 AP 1

RegularAgrícola

Agentes Climáticos Sem Protecção

Nulo (0) Baixo (1) Médio-Baixo (2) Médio (3) Médio-Elevado (4) Elevado (5) Indeterminado

Boa Razoável Insuficiente

Prospecção

Identificado no trabalho de campo do RECAPE

da Subestação de Lagoaça

Alexandre Canha

LBT.LLGC 1 e 2 AP70/71 a cerca de 25 m. LLGC- AAV 2 AP01 a cerca de 15m

Abertura de caboucos e implantação dos
Apoios.

Sinalização

Registo, em caso de necessidade de destruição

Abertura de caboucos e
implantação dos Apoios.

Construção

Directo

Negativo Permanente

Pouco ProvávelReduzida

Abrigo em pedra característico da região. Este encontra-se em zona de terrenos recentemente lavrados. Aproveita um

afloramentos graníticos tendo o espaços sido realizado com pedras miúdas sem argamassa ou ligante. O telhado é em falsa

cúpula coberto com terra. A entrada encontra-se sensivelmente a Norte.

Gauss Dat. Lisboa

Agrícola

Granitos

Eventual abertura/alargamento de acessos,
movimento de terras, deslocamento de maquinaria
pesada, implantação estaleiros, etc.

Sinalização

Registo, em caso de necessidade de destruição

Desvio da linha Bemposta - Lagoaça 1/2 AP 70/71 e Desvio da linha Lagoaça - Aldeadávila 2 AP 01

Eventual abertura/alargamento de
acessos, movimento de terras,
deslocamento de maquinaria
pesada, implantação estaleiros, etc.

Construção

Directo

Negativo Permanente

Pouco ProvávelReduzida

Relação com as Unidades de Projecto

Medidas de Minimização

40

Sim
Não
N. d.

Sim
Não
N. d.

473247
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ANEXO III. MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO. CONCEITOS. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Acompanhamento  
(arqueológico) 

Consiste na observação, por arqueólogo, das operações que impliquem a remoção e o 
revolvimento de solo (desmatação e decapagens superficiais em acções de preparação ou 
regularização do terreno) e a escavação no solo e subsolo relacionadas com a implantação de 
estaleiros e de áreas de depósito, a exploração áreas de empréstimo, a construção da rodovia, 
nós, ligações, restituições de caminhos, caminhos paralelos e passagens hidráulicas. Os 
resultados deste acompanhamento podem determinar a adopção de medidas de minimização 
específicas (registo, sondagens, escavações arqueológicas, etc). Os achados móveis 
efectuados no decurso desta medida deverão ser colocados em depósito credenciado pelo 
organismo de tutela do património cultural. 

Conservação 

As ocorrências imóveis identificadas no decurso deste estudo ou que sejam reconhecidas 
durante o acompanhamento da obra devem, tanto quanto possível e em função do seu valor 
patrimonial, ser conservadas, no caso de se situarem na área afectada pela obra. Em termos 
operacionais, e no decurso da obra, esta medida pode concretizar-se com a delimitação e 
sinalização de áreas de protecção às ocorrências que se que se situem fora da área de 
construção. 

Escavações e 
sondagens 

arqueológicas 

Esta medida refere-se à realização de sondagens e/ ou escavações arqueológicas ou outros 
estudos (históricos, etnológicos, etc), destinadas a obter informação que permita determinar o 
estado de conservação, a funcionalidade e o interesse científico dos sítios e monumentos em 
causa. Os resultados dessas pesquisas aconselharão, ou não, a valorização dos respectivos 
sítios e a publicação dos resultados sob a forma de monografia devidamente ilustrada. Deverão 
ser executadas sondagens quando se verificar uma coincidência entre a localização de uma 
unidade de projecto e uma mancha de dispersão de vestígios arqueológicos. 

Decapagens 
Mecânicas 

Nos casos em que existe uma probabilidade, reduzida de ocorrência de vestígios arqueológicos, 
devido a uma proximidade, mas não coincidência com um sítio arqueológico, deverão ser 
realizadas decapagens mecânicas preferencialmente com balde de retroescavadora em 
camadas artificiais de 10 cm. As terras resultantes deverão ser alvo de crivagem com crivo que 
não pode exceder 10 mm de malha. 

Prospecção  
(arqueológica) 

As áreas funcionais da obra (estaleiros, depósitos de terras, áreas de empréstimo, outras áreas) 
deverão ser prospectadas, antes do início da obra, no caso de se situarem fora das zonas 
prospectadas no decurso deste EIA. 

Acompanhamento e 
prospecção na 
desmatação. 

 

Devido ao coberto vegetal, o local de assentamento e área envolvente de implantação de alguns 
apoios não foi observada, pelo que, é necessário a desmatação da área para que se possa 
realizar a prospecção cuidadosa. 

Registo  (documental) 
Esta acção consiste na representação gráfica e fotográfica e na elaboração de memória 
descritiva das ocorrências de interesse patrimonial que possam ser destruídas em consequência 
da execução do projecto ou sofrer danos decorrentes da proximidade em relação à frente obra. 

Sinalização 

Nas proximidades da frente obra deverão ser delimitadas com fita sinalizadora todas as 
ocorrências de interesse patrimonial, passíveis de afectação, mesmo que indirecta, na fase de 
construção (nomeadamente devido à circulação de máquinas, à instalação de áreas de depósito 
ou outras). Pretende-se, desta forma, minorar ou evitar danos involuntários e garantir a 
conservação dessas ocorrências. 

Valorização 
A valorização patrimonial abrange um conjunto de medidas relacionadas com o estudo, a  
fruição pública  (turístico-didáctica) e a conservação activa, in situ, das ocorrências de maior 
interesse patrimonial.  
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ANEXO IV. CARACTERIZAÇÃO DO LOCAL DE IMPLANTAÇÃO DE  
APOIOS 
 

Visibilidade Linha 
Apoio  VE VA 

Descrição da área de implantação Medidas de Minimização 

LLGC.PN 1 
AP 01 

LLGC.PN 2 
AP 01 

E N 

Zona de planície situada no sopé do monte de Santa Marta junto à estrada nacional 221. 
Trata-se de uma parcela de terreno com uma densa cobertura vegetal herbácea utilizada 
como área de pastagem. Esta parcela encontra-se dividida das restantes por um muro 
pétreo de construção elaborada que junta lajes graníticas de grandes dimensões colocadas 
verticalmente e pequenas pedras dispostas horizontalmente. Visibilidade boa para 
estruturas e nula para artefactos.  
Foto 1 

• Acompanhamento da abertura de 
caboucos e da construção / 
beneficiação de caminhos 

LLGC.PN 1 
AP 02 

LLGC.PN 2 
AP 02 

E M 

Zona de planície situada no sopé do monte de Santa Marta. A cobertura vegetal é rasteira e 
essencialmente herbácea existindo vestígios de incêndio recente terá destruído o coberto 
vegetal arbustivo constituído por Giestas. Boa visibilidade para estruturas e visibilidade 
média para artefactos.  
Foto 2  

• Acompanhamento da abertura de 
caboucos e da construção / 
beneficiação de caminhos 

LLGC.PN 1 
AP 03 R N 

Zona de encosta com densa cobertura vegetal arbustiva composta essencialmente por 
Tojos e Giestas. Zona de Pinheiros de grande porte existindo também embora de forma 
mais disseminada Carvalhos. Zona de afloramentos graníticos amplos e pouco elevados do 
solo. O espesso manto vegetal que cobre o solo torna a visibilidade para estruturas e 
artefactos reduzida a nula.  
Foto 3  

• Reprospecção após desmatação 

• Acompanhamento da abertura de 
caboucos e da construção / 
beneficiação de caminhos 

LLGC.PN 1 
AP 04 R R/N 

Zona de encosta com densa cobertura vegetal essencialmente composta por Tojos e 
Giestas. Nesta área são ainda visíveis embora de forma dispersa espécies arbóreas de 
grande porte como os Pinheiros. Devido à densa cobertura vegetal a visibilidade para 
estruturas e artefactos é reduzida a nula 
Foto 4  

• Reprospecção após desmatação 

• Acompanhamento da abertura de 
caboucos e da construção / 
beneficiação de caminhos 

• Decapagens mecânicas artificiais de 
30 em 30 cm 

• Afastamento de todas as infra-
estruturas para uma distância não 
inferior a 150m 

LLGC.PN 1 
AP 05 

E/R E/N 

Trata-se de um apoio existente a área do apoio é coberta por uma ervagem de pequena 
dimensão sendo a visibilidade boa para estruturas e artefactos. A zona envolvente é coberta 
por giesta densa que dificulta a observação de estruturas e impede uma correcta 
observação do solo para artefactos. Solo xistoso 
Foto 5  

• Acompanhamento da abertura de 
caboucos e da construção / 
beneficiação de caminhos 

LLGC.PN 1 
AP 01 

LLGC.PN 2 
AP 01 

E N 

Zona de planície situada no sopé do monte de Santa Marta junto à estrada nacional 221. 
Trata-se de uma parcela de terreno com uma densa cobertura vegetal herbácea utilizada 
como área de pastagem. Esta parcela encontra-se dividida das restantes por um muro 
pétreo de construção elaborada que junta lajes graníticas de grandes dimensões colocadas 
verticalmente e pequenas pedras dispostas horizontalmente. Visibilidade boa para 
estruturas e nula para artefactos.  
Foto 1  

• Acompanhamento da abertura de 
caboucos e da construção / 
beneficiação de caminhos 

LLGC.PN 1 
AP 02 

LLGC.PN 2 
AP 02 

E M 

Zona de planície situada no sopé do monte de Santa Marta. A cobertura vegetal é rasteira e 
essencialmente herbácea existindo vestígios de incêndio recente terá destruído o coberto 
vegetal arbustivo constituído por Giestas. Boa visibilidade para estruturas e visibilidade 
média para artefactos. 
Foto 2  

• Acompanhamento da abertura de 
caboucos e da construção / 
beneficiação de caminhos 

LLGC.PN 2 
AP 03 E E 

Zona de encosta surribada e dedicada ao plantio recente de espécies arbóreas. Nesta área 
existem duas parcelas de terreno dedicadas a duas monoculturas. A primeira, onde vai ser 
implantada o apoio, foi alvo de recente arroteamento para o plantio de castanheiros 
tratando-se de um terreno arado e sem vegetação. Na envolvente desta parcela existe uma 
segunda dedicada ao plantio de Pinheiros e uma terceira que é um terreno baldio com um 
coberto vegetal composto por Tojos e Giestas. A primeira e segunda parcela encontram-se 
cortadas e separadas pelo estradão que dá acesso ao povoado de Santa Marta. Na parcela 
onde irá ser implantado o poste a visibilidade do terreno para estruturas e artefactos é 
elevada. 
Foto 6  

• Acompanhamento da abertura de 
caboucos e da construção / 
beneficiação de caminhos 

LLGC.PN 2 
AP 04 

E/R E/N 

Trata-se de um apoio existente a área do apoio é coberta por uma ervagem de pequena 
dimensão sendo a visibilidade boa para estruturas e artefactos. A zona envolvente é coberta 
por giesta densa que dificulta a observação de estruturas e impede uma correcta 
observação do solo para artefactos. Solo xistoso 
Foto 7  

• Acompanhamento da abertura de 
caboucos e da construção / 
beneficiação de caminhos 

 
 

Visibilidade Linha 
Apoio  VE VA 

Descrição da área de implantação Medidas de Minimização 

LPT.LGC 1 
AP 101 

LPT.LGC 2 
AP A 

R R 

Zona de planície situada no sopé do monte de Santa Marta. Nesta zona aplanada são 
visíveis alguns afloramentos graníticos amplos e destacados do solo. O coberto vegetal é 
composto por espécies arbustivas, nomeadamente o Tojo e a Giesta. Zona pontuada 
ocasionalmente por Pinheiros. A densa manta vegetal impede uma boa visibilidade do solo. 
Foto 8  

• Acompanhamento da abertura de 
caboucos e da construção / 
beneficiação de caminhos  

 

LPT.LGC 1 
AP 95 E E 

Trata-se de um apoio existente a área do apoio é coberta por uma ervagem de pequena 
dimensão e algumas giestas queimadas, sendo a visibilidade boa para estruturas e 
artefactos. A área envolvente de planície apresenta as mesmas características. 
Foto 9  

• Acompanhamento da abertura de 
caboucos e da construção / 
beneficiação de caminhos 

LPT.LGC 1 
AP 96 E R/N 

Zona aplanada e aberta de morfologia suave. Zona pontuada por amplos afloramentos 
graníticos destacados do solo. A cobertura vegetal é rasteira e essencialmente herbácea • Acompanhamento da abertura de 

caboucos e da construção / 
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Visibilidade Linha 
Apoio  VE VA 

Descrição da área de implantação Medidas de Minimização 

existindo vestígios de incêndio recente terá destruído o coberto vegetal arbustivo 
essencialmente constituído por Giestas. Boa visibilidade para a detecção de estruturas e 
reduzida a nula para artefactos. 
Foto 10  

beneficiação de caminhos 

LPT.LGC 1 
AP 97 

M R 

Zona aplanada e de morfologia suave localizada junto à antiga linha férrea. Zona pontuada 
por afloramentos graníticos de média dimensão e destacados do solo. O coberto vegetal 
existente é denso e predominantemente arbustivo com espécies como o Tojo e a Giesta. 
Visibilidade média para estruturas e nula a reduzida para artefactos. 
Foto 11  

• Acompanhamento da abertura de 
caboucos e da construção / 
beneficiação de caminhos 

LPT.LGC 1 
AP 98 M M 

Zona aplanada e aberta de morfologia suave com afloramentos graníticos de pequena e 
média dimensão, destacados do solo. O coberto vegetal existente é predominantemente 
arbustivo e composto por Tojo e Giesta existindo também dispersas pela área algumas 
espécies arbóreas como o Pinheiro. Visibilidade média para a detecção de estruturas e 
artefactos. 
Foto 12  

• Acompanhamento da abertura de 
caboucos e da construção / 
beneficiação de caminhos 

LPT.LGC 1 
AP 99 E R 

Zona de encosta suave com múltiplos afloramentos graníticos, amplos e elevados do solo. 
Zona que foi objecto de inúmeros trabalhos de extracção de pedra. Vegetação rasteira 
composta por Tojo e Giesta. As espécies arbóreas são escassas e constituídas 
essencialmente por Pinheiros e Carvalhos de pequeno porte. Visibilidade boa para 
estruturas e reduzida para artefactos.  
Foto 13  

• Acompanhamento da abertura de 
caboucos e da construção / 
beneficiação de caminhos 

LPT.LGC 1 
AP 100 E E 

Zona aplanada, de morfologia suave, alvo de lavra recente e sem cobertura vegetal densa. 
Na envolvente desta parcela de terreno são visíveis áreas baldias com espécies arbustivas 
como o Tojo e Giesta e ocasionalmente algumas árvores como o Pinheiro e o Carvalho. 
Nesta área referencia-se a existência de afloramentos graníticos amplos e destacados do 
solo. Boa visibilidade para estruturas e artefactos. 
Foto 14  

• Acompanhamento da abertura de 
caboucos e da construção / 
beneficiação de caminhos 

 

LPT.LGC 1  
AP 101 

LPT.LGC 2 
AP A 

R R 

Zona de planície situada no sopé do monte de Santa Marta. Nesta zona aplanada são 
visíveis alguns afloramentos graníticos amplos e destacados do solo. O coberto vegetal é 
composto por espécies arbustivas, nomeadamente o Tojo e a Giesta. Zona pontuada 
ocasionalmente por Pinheiros. A densa manta vegetal impede uma boa visibilidade do solo. 
Foto 8  

• Acompanhamento da abertura de 
caboucos e da construção / 
beneficiação de caminhos  

LPT.LGC 2 
AP B N N 

Trata-se de uma zona de pinhal e mato denso onde se vislumbram alguns afloramentos 
cobertos por líquenes que impedem uma cuidada observação dos mesmos. A visibilidade 
para estruturas e artefactos é nula. 
Foto 15  

• Reprospecção após desmatação 

Acompanhamento da abertura de 
caboucos e da construção / 
beneficiação de caminhos 

LPT.LGC 2 
AP C 

M/R R/N 

Trata-se de uma área com um coberto arbustivo essencialmente de giesta associado a 
fenos com alguns carvalhos na envolvente. A visibilidade para estruturas resume-se ás de 
maiores dimensões, sendo a visibilidade nula para artefactos. 
Foto 16  

• Acompanhamento da abertura de 
caboucos e da construção / 
beneficiação de caminhos 

LPT.LGC 2 
AP D E R/N 

Trata-se de uma zona de lameiro com ervagem rasteira densa sendo a visibilidade boa para 
estruturas e bastante limitada para artefactos devido à densa ervagem 
Foto 17  

• Acompanhamento da abertura de 
caboucos e da construção / 
beneficiação de caminhos 

LBT.LGC 1 
AP 64 E E 

Trata-se de um apoio existente a área do apoio é coberta por uma ervagem de pequena 
dimensão e algumas giestas queimadas, sendo a visibilidade boa para estruturas e 
artefactos. A área envolvente de planície apresenta as mesmas características. 
Foto 18  

• Acompanhamento da abertura de 
caboucos e da construção / 
beneficiação de caminhos 

 
 
 

Visibilidade Linha 
Apoio  VE VA 

Descrição da área de implantação Medidas de Minimização 

LBT.LGC 1 
AP 65 

E R/N 

Zona aplanada e aberta de morfologia suave. Zona pontuada por escassos afloramentos 
graníticos de pequenas dimensões. A cobertura vegetal é rasteira e essencialmente 
herbácea existindo vestígios de incêndio recente terá destruído o coberto vegetal arbustivo 
essencialmente constituído por Giestas. O poste irá localizar-se no interior de uma 
propriedade delimitada por um muro granítico. Boa visibilidade para a detecção de 
estruturas e reduzida a nula para artefactos. 
Foto 19  

• Acompanhamento da abertura de 
caboucos e da construção / 
beneficiação de caminhos 

LBT.LGC 1 
AP 66 

LBT.LGC 2  
AP 67 

R R/N 

Zona contornos suaves e ligeiramente declivosa localizada junto à antiga linha-férrea. Zona 
pontuada por afloramentos graníticos de média dimensão e destacados do solo. O coberto 
vegetal existente é denso e predominantemente arbustivo com espécies como o Tojo e a 
Giesta pontualmente surgem algumas espécies arbóreas como o Pinheiro e o Carvalho. 
Visibilidade reduzida para estruturas e nula a reduzida para artefactos. 
Foto 20  

• Acompanhamento da abertura de 
caboucos e da construção / 
beneficiação de caminhos 

LBT.LGC 1 
AP 67 

LBT.LGC 2  
AP 68 

E E 

Zona aplanada e de morfologia suave pontuada por afloramentos graníticos destacados do 
solo. A área de implantação do poste situa-se junto a um muro de granito que estabelece a 
divisão entre duas propriedades. De um lado situa-se um terreno baldio com densa 
vegetação arbustiva composta por Tojos e Giesta e escassa visibilidade para a detecção de 
artefactos.  Do outro lado o terreno foi lavrado recentemente e encontra-se com escassa 
vegetação e com alguns Carvalhos dispersos. Neste ultima parcela de terreno a visibilidade 
é boa para a detecção de estruturas e artefactos. 
Foto 21  

• Acompanhamento da abertura de 
caboucos e da construção / 
beneficiação de caminhos 

LBT.LGC 1 
AP 68 

LBT.LGC 2  
AP 69 

M M 

Zona aplanada e aberta de morfologia suave situada na base da encosta onde foi detectada 
uma extensa área de extracção de pedra. O coberto vegetal existente é predominantemente 
arbustivo e composto por Tojo e Giesta. Nos terrenos em redor são visíveis algumas 
espécies arbóreas como o Pinheiro e o Carvalho de pequeno porte. Visibilidade média para 
a detecção de estruturas e artefactos. 
Foto 22  

• Acompanhamento da abertura de 
caboucos e da construção / 
beneficiação de caminhos 
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Visibilidade Linha 
Apoio  VE VA 

Descrição da área de implantação Medidas de Minimização 

LBT.LGC 1 
AP 69 

LBT.LGC 2 AP 
70 

E E 

Zona aplanada, de morfologia suave, alvo de lavragem recente e sem cobertura vegetal 
densa. Na envolvente desta parcela de terreno são visíveis áreas baldias com espécies 
arbustivas como o Tojo  e Giesta e ocasionalmente algumas arvores como o Pinheiro. 
Visibilidade boa para estruturas e artefactos. 
Foto 23  

• Acompanhamento da abertura de 
caboucos e da construção / 
beneficiação de caminhos 

LBT.LGC 1 
AP 70 

LBT.LGC 2 
AP 71 

R R 

Zona de planície situada no sopé do monte de Santa Marta. Nesta zona aplanada são 
visíveis alguns afloramentos graníticos amplos e destacados do solo. A área onde vai ser 
implantado o poste situa-se junto a um caminho delimitado por muros pétreos e junto a um 
abrigo de pastor. O coberto vegetal é composto por espécies arbustivas, nomeadamente o 
Tojo e a Giesta. É também pontuado ocasionalmente por Pinheiros. A densa manta vegetal 
impede uma boa visibilidade do solo. 
Foto 24  

• Acompanhamento da abertura de 
caboucos e da construção / 
beneficiação de caminhos 

• Sinalização 

• Registo, em caso de necessidade 
de destruição 

LBT.LGC 2 
AP 65 E E 

Trata-se de um apoio existente a área do apoio é coberta por uma ervagem de pequena 
dimensão e algumas giestas queimadas, sendo a visibilidade boa para estruturas e 
artefactos. A área envolvente de planície apresenta as mesmas características. 
Foto 25  

• Acompanhamento da abertura de 
caboucos e da construção / 
beneficiação de caminhos 

LBT.LGC 2 
AP 66 

LLGC.AVV3 
AP 06 

E E 

Trata-se de uma área coberta por uma ervagem de média dimensão e algumas giestas 
queimadas, sendo a visibilidade boa para estruturas e artefactos. A área envolvente de 
planície apresenta as mesmas características. 
Foto 26 

• Acompanhamento da abertura de 
caboucos e da construção / 
beneficiação de caminhos 

• Sinalização caso qualquer frente de 
obra se encontre a menos de 50m. 

• Registo, em caso de necessidade 
de destruição 

LBT.LGC 1  
AP 66 

LBT.LGC 2 
AP 67 

R R/N 

Zona contornos suaves e ligeiramente declivosa localizada junto à antiga linha-férrea. Zona 
pontuada por afloramentos graníticos de média dimensão e destacados do solo. O coberto 
vegetal existente é denso e predominantemente arbustivo com espécies como o Tojo e a 
Giesta pontualmente surgem algumas espécies arbóreas como o Pinheiro e o Carvalho. 
Visibilidade reduzida para estruturas e nula a reduzida para artefactos. 
Foto 20  

• Acompanhamento da abertura de 
caboucos e da construção / 
beneficiação de caminhos 

 
 
 
 

Visibilidade Linha 
Apoio  VE VA 

Descrição da área de implantação Medidas de Minimização 

LBT.LGC 1  
AP 67 

LBT.LGC 2 
AP 68 

E E 

Zona aplanada e de morfologia suave pontuada por afloramentos graníticos destacados do 
solo. A área de implantação do poste situa-se junto a um muro de granito que estabelece a 
divisão entre duas propriedades. De um lado situa-se um terreno baldio com densa 
vegetação arbustiva composta por Tojos e Giesta e escassa visibilidade para a detecção de 
artefactos.  Do outro lado o terreno foi lavrado recentemente e encontra-se com escassa 
vegetação e com alguns Carvalhos dispersos. Neste ultima parcela de terreno a visibilidade 
é boa para a detecção de estruturas e artefactos. 
Foto 21  

• Acompanhamento da abertura de 
caboucos e da construção / 
beneficiação de caminhos 

LBT.LGC 1  
AP 68 

LBT.LGC 2 
AP 69 

M M 

Zona aplanada e aberta de morfologia suave situada na base da encosta onde foi detectada 
uma extensa área de extracção de pedra. O coberto vegetal existente é predominantemente 
arbustivo e composto por Tojo e Giesta. Nos terrenos em redor são visíveis algumas 
espécies arbóreas como o Pinheiro e o Carvalho de pequeno porte. Visibilidade média para 
a detecção de estruturas e artefactos. 
Foto 22  

• Acompanhamento da abertura de 
caboucos e da construção / 
beneficiação de caminhos 

LBT.LGC 1  
AP 69 

LBT.LGC 2 
AP 70 

E E 

Zona aplanada, de morfologia suave, alvo de lavragem recente e sem cobertura vegetal 
densa. Na envolvente desta parcela de terreno são visíveis áreas baldias com espécies 
arbustivas como o Tojo  e Giesta e ocasionalmente algumas arvores como o Pinheiro. 
Visibilidade boa para estruturas e artefactos. 
Foto 23  

• Acompanhamento da abertura de 
caboucos e da construção / 
beneficiação de caminhos 

LBT.LGC 1 
AP 70 

LBT.LGC 2 
AP 71 

R R 

Zona de planície situada no sopé do monte de Santa Marta. Nesta zona aplanada são 
visíveis alguns afloramentos graníticos amplos e destacados do solo. A área onde vai ser 
implantado o poste situa-se junto a um caminho delimitado por muros pétreos e junto a um 
abrigo de pastor. O coberto vegetal é composto por espécies arbustivas, nomeadamente o 
Tojo e a Giesta. É também pontuado ocasionalmente por Pinheiros. A densa manta vegetal 
impede uma boa visibilidade do solo. 
Foto 24  

• Acompanhamento da abertura de 
caboucos e da construção / 
beneficiação de caminhos 

• Sinalização 

• Registo, em caso de necessidade 
de destruição 

LLGC. AAV 2 
AP 01 

E M 

Trata-se de uma zona de ervagem rasteira com evidências de lavras. A visibilidade é boa 
para estruturas e mediana para artefactos 
Foto 27  

• Acompanhamento da abertura de 
caboucos e da construção / 
beneficiação de caminhos 

• Sinalização 

• Registo, em caso de necessidade 
de destruição 

LLGC. AAV 2 
AP 02 

LLGC. AAV 3 
AP 02 

E M 

Trata-se de uma zona de terrenos surribados com alguma vegetação (escassa) arbustiva e 
herbácea. A visibilidade é boa para estruturas e mediana para artefactos. 
Foto 28  

• Acompanhamento da abertura de 
caboucos e da construção / 
beneficiação de caminhos 

LLGC. AAV 2 
AP 03 

LLGC. AAV 3 
AP 03 

M M/R 

Trata-se de uma zona de planície com alguma vegetação arbustiva, essencialmente giesta 
associada a zona de fenos. A visibilidade para estruturas é mediana e mediana a reduzida 
para artefactos. 
Foto 29  

• Acompanhamento da abertura de 
caboucos e da construção / 
beneficiação de caminhos 

• Sinalização caso qualquer frente de 
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Visibilidade Linha 
Apoio  VE VA 

Descrição da área de implantação Medidas de Minimização 

obra se encontre a menos de 50m. 

• Registo, em caso de necessidade 
de destruição 

LLGC. AAV 2 
AP 04 

 
M R/N 

Trata-se de uma zona de planície com alguma vegetação arbustiva, essencialmente giesta 
associada a zona de fenos. A visibilidade para estruturas é mediana e reduzida a nula para 
artefactos. 
Foto 30  

• Acompanhamento da abertura de 
caboucos e da construção / 
beneficiação de caminhos 

LLGC. AAV 2 
AP 05 

 
  

Trata-se de um apoio existente encontra-se em zona de terrenos surribados para plantio de 
pinheiro, ocorre esparsamente algum mato. Visibilidade boa para estruturas e artefactos. 
Solo de Xistos 
Foto 31  

• Acompanhamento da abertura de 
caboucos e da construção / 
beneficiação de caminhos 

LLGC. AAV 3 
AP 01 N N 

Trata-se de uma zona de pinhal e mato denso onde se vislumbram alguns afloramentos 
cobertos por líquenes que impedem uma cuidada observação dos mesmos. A visibilidade 
para estruturas e artefactos é nula. 
Foto 32  

• Reprospecção após desmatação 

Acompanhamento da abertura de 
caboucos e da construção / 
beneficiação de caminhos 

LLGC. AAV 2 
AP 02 

LLGC. AAV 3 
AP 02 

  

Trata-se de uma zona de terrenos surribados com alguma vegetação (escassa) arbustiva e 
herbácea. A visibilidade é boa para estruturas e mediana para artefactos. 
Foto 28  

• Acompanhamento da abertura de 
caboucos e da construção / 
beneficiação de caminhos 

 
 
 

Visibilidade Linha 
Apoio  VE VA 

Descrição da área de implantação Medidas de Minimização 

LLGC. AAV 2 
AP 03 

LLGC. AAV 3 
AP 03 

  

Trata-se de uma zona de planície com alguma vegetação arbustiva, essencialmente giesta 
associada a zona de fenos. A visibilidade para estruturas é mediana e mediana a reduzida 
para artefactos. 
Foto 29  

• Acompanhamento da abertura de 
caboucos e da construção / 
beneficiação de caminhos 

• Sinalização caso qualquer frente de 
obra se encontre a menos de 50m. 

• Registo, em caso de necessidade 
de destruição 

LLGC. AAV 3 
AP 04 

R N 

Trata-se de uma zona de encosta com alguns afloramentos graníticos cobertos por líquenes 
que dificultaram a sua observação. A área apresenta um coberto arbustivo esparso de 
carvalho, giesta e fenos. A visibilidade para estruturas é reduzida e para artefactos nula. 
Foto 33  

• Acompanhamento da abertura de 
caboucos e da construção / 
beneficiação de caminhos 

LLGC. AAV 3 
AP 05 E/M R 

Zona de matos baixos com giesta e fenos. A visibilidade para estruturas é mediana a 
elevada e para artefactos reduzida 
Foto 34  

• Acompanhamento da abertura de 
caboucos e da construção / 
beneficiação de caminhos 

LLGC.AVV3 
AP 06 

LBT.LGC 2  
AP 66 

  

Trata-se de uma área coberta por uma ervagem de média dimensão e algumas giestas 
queimadas, sendo a visibilidade boa para estruturas e artefactos. A área envolvente de 
planície apresenta as mesmas características. 
Foto 26  

• Acompanhamento da abertura de 
caboucos e da construção / 
beneficiação de caminhos 

• Sinalização caso qualquer frente de 
obra se encontre a menos de 50m. 

• Registo, em caso de necessidade 
de destruição 

LLGC. AAV 3 
AP 07   

Trata-se de um apoio existente o solo apresenta-se intervencionado pela construção deste 
apoio. Solo de granito. A visibilidade é elevada para estruturas e artefactos. 
Foto 35  

• Acompanhamento da abertura de 
caboucos e da construção / 
beneficiação de caminhos 
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D.3 Plano de Trabalhos 



PLANO DE TRABALHOS DO RECAPE 
DESCRITOR PATRIMÓNIO (arqueológico, etnológico e arquitectónico)  

DO DESVIO DAS LINHAS A 220 KV DA SUBESTAÇÃO DE LAGOAÇA  

 

 

 

INTRODUÇÃO  
 

No âmbito da remodelação e modificação das linhas de Alta Tensão do Douro Internacional 

foi efectuado o Estudo de Impacte Ambiental em Fase de estudo Prévio da Subestação do Douro 

Internacional e linhas associadas. Em fase de RECAPE o projecto dividiu-se nas linhas e na 

subestação. O plano de trabalhos agora apresentado corresponde ao RECAPE dos desvios das linhas 

a 220 kV da Subestação de Lagoaça.  

Este RECAPE é composto pelo desvio de 8 linhas relativamente à Subestação de Lagoaça que 

são as seguintes: 

Designação Abreviatura Comprimento 
Aproximado 

Nº de Apoios 

Linha Picote – Lagoaça 1, a 220 kV LPT.LGC1  2000 m 
6 a construir 
1 existente 

Linha Bemposta – Lagoaça 1, a 220 kV LBT.LGC1  2000 m 
6 a construir 
1 existente 

Linha Bemposta – Lagoaça 2, a 220 kV LBT.LGC2  2000 m 
6 a construir 
1 existente 

Linha Pocinho – AldeaDávila 1, a 220 kV LLGC.PN1 1000 m 
4 a construir 
1 existente 

Linha Pocinho – AldeaDávila 2 – a 220 kV LLGC.PN2 1000 m 
3 a construir 
1 existente 

Linha Picote – Lagoaça 2, a 220 kV LPT.LGC2  500 m 4 a construir 

Linha Lagoaça – Aldeadávila 2 LLGC.AAV2  1300 m 
4 a construir 
1 existente 

Linha Lagoaça – Aldeadávila 3 LLGC.AAV3 1800 m 
6 a construir 
1 existente 

 

A área de incidência abarca exclusivamente o concelho de Freixo-de-Espada-à-Cinta, CMP 

120. 

 

 

 



METODOLOGIA  
 

Apesar de termos efectuado a Pesquisa Documental em fase de Estudo Prévio, dado que já 

passaram mais de 2 anos desde esse trabalho será realizada uma breve pesquisa documental de 

reactualização documentação bibliográfica de forma averiguar a existência de novas ocorrências de 

interesse patrimonial constantes na “área de incidência” projecto, corresponde a um corredor de 

100m centrado no eixo da linha e 50m na envolvente de cada apoio 

Numa segunda fase serão efectuadas prospecções sistemáticas na área de incidência de forma 

a relocalizar as ocorrências identificadas na fase anterior, bem como identificar novas ocorrências 

patrimoniais localizadas na área de incidência. Nesta fase será igualmente o levantamento das áreas 

de dispersão de material, caracterização do coberto vegetal e condições de visibilidade ao nível do 

solo. 

De acordo com a DIA deste projecto anexa-se um cronograma dos trabalhos arqueológicos no 

âmbito do RECAPE conforme indicado na alínea B12). 

O Plano de trabalhos prevê a realização de três fases que a seguir se discriminam: 

 

 

� Primeira Fase  

Elaboração de uma pesquisa documental com base em: 

• Ocorrências arqueológicas, constantes na base de dados do ex-Instituto Português de 

Arqueologia (IPA); 

• Património classificado, constante na base de dados do ex-Instituto Português do 

Património Arquitectónico (IPPAR) e da ex-Direcção Geral de Edifícios e Monumentos 

Nacionais (DGMEN); 

• Instrumentos de planeamento; 

• Estudos de Impacte Ambiental; 

• Cartografia diversa; 

• Bibliografia especializada; 

 

Data de realização – Após autorização dos trabalhos 

 

� Segunda Fase 

Realização de prospecções sistemáticas dentro da “área de incidência” com vista à 

observação, descrição e (re)localização (coordenadas lidas em GPS) das ocorrências identificadas 

na pesquisa documental. 



Identificação, descrição e localização (coordenadas lidas em GPS) de ocorrências de interesse 

patrimonial não referidas na pesquisa documental. 

 

Data de realização – Após a realização da fase 1 

 

� Terceira Fase 

Elaboração do relatório final. 

 
Data de realização – Após a realização do trabalho de campo. 

 

 

CONSTITUIÇÃO DA EQUIPA  
 

Alexandre Canha – Arqueólogo 

Isabel Alexandra Lopes – Arqueóloga 
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D.4 Cronograma de Trabalhos 



CRONOGRAMA DOS TRABALHOS DE ARQUEOLOGIA DO ÂMBITO DO DESVIO 

DAS LINHAS A 220 KV DA SUBESTAÇÃO DE LAGOAÇA EM FASE DE 

RECAPE DE ACORDO COM A ALÍNEA B12) DA DECLARAÇÃO DE IMPACTE 

AMBIENTAL 

 

 

 

 

 

 

SEMANA (após autorização dos trabalhos pelo IGESPAR) 1 2 3 4 5 

Tarefas  

Reactualização da Pesquisa Documental      

Consulta de bibliografia especializada e cartografia      

Consulta de bases de dados do IGESPAR (Endovélico, IPPAR, DGEMN)      

Consulta de Instrumentos de Planeamento      

Realização de Trabalho de Campo      

Prospecção sistemática da área de incidência      

Registo de ocorrências identificadas no local      

Levantamento de áreas de dispersão de material       

Caracterização das condições de visibilidade e coberto vegetal      

Elaboração do Relatório Final com reavaliação de imp actes e medidas de minimização      

Entrega do Relatório Final      

Tratamento de espólio recolhido em campo (lavagem, marcação e inventariação)      
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D.5 Figura 1 
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D.6 Figura 2 
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