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Rectificação da Declaração de Impacte Ambiental 
 

“Linha de Muito Alta Tensão Armamar – Lagoaça a 400 kV e desvio das Linhas 
Associadas” 

(Projecto de Execução) 
 
 
A 12 de Agosto de 2009, tendo por base o Parecer Final da Comissão de Avaliação e a 
respectiva proposta da Autoridade de AIA relativa ao Projecto de ”Linha de Muito Alta Tensão 
Armamar – Lagoaça a 400 kV e desvio das Linhas Associadas”, em fase de Projecto de 
Execução, foi emitida a Declaração de Impacte Ambiental (DIA) favorável, condicionada ao 
cumprimento de condicionantes, elementos a apresentar à Autoridade de AIA para análise e 
emissão de parecer, previamente ao licenciamento, de medidas de minimização, medidas de 
compensação, plano de acompanhamento ambiental da obra e planos de monitorização, 
constantes do anexo à respectiva DIA. 
 
Considerando que na medida de minimização n.º 10 da DIA se verifica a existência de um erro 
material, procede-se à respectiva rectificação, nos seguintes termos: 
  
Onde se lê:  
10. Deve evitar-se a realização de trabalhos (incluem-se os cuidados na abertura de 
acessos) na zona envolvente ao local, onde é dada como provável a presença de uma 
alcateia (entre os apoios 160 e 186 da linha Armamar – Lagoaça), desde o nascer até 
ao pôr-do-sol, nos períodos mais sensíveis para o lobo, isto é, durante os meses de 
Fevereiro a Outubro. 

Deve ler-se: 

10. Deve evitar-se a realização de trabalhos (incluem-se os cuidados na abertura de 
acessos) na zona envolvente ao local, onde é dada como provável a presença de uma 
alcateia (entre os apoios 160 e 186 da linha Armamar – Lagoaça), desde o pôr até ao 
nascer do sol, nos períodos mais sensíveis para o lobo, isto é, durante os meses de 
Fevereiro a Outubro. 
 

15 de Outubro de 2009 

 
O Secretário de Estado do Ambiente 

 
 
 
 

Humberto Delgado Ubach Chaves Rosa 
(No uso das delegações de competências, despacho n.º 16162/2005 (2.ª série), 

publicado no Diário da República de 25/07/2005) 
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