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1. Introdução
Dando cumprimento ao Decreto-Lei n.º 69/2000, de 3 de Maio, com as alterações introduzidas
pelo Decreto-Lei n.º 197/2005, de 8 de Novembro, foi apresentado à Agência Portuguesa do
Ambiente (APA), para procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental (AIA), o Estudo de Impacte
Ambiental (EIA) do Projecto de Execução (PE) da Subestação de Valpaços.
O EIA e restantes elementos necessários para a instrução do processo de AIA deram entrada na
APA a 22 de Maio de 2009, tendo sido remetidos pela Direcção-Geral de Energia e Geologia (DGEG),
na qualidade de entidade licenciadora do projecto.
O proponente do projecto é a REN – Rede Eléctrica Nacional, S.A. e este enquadra-se no regime
de AIA através do n.º 3, alínea b), do Anexo II do Decreto-Lei n.º 69/2000, na sua actual redacção.
De forma a assegurar a continuidade do procedimento de AIA, a APA, na qualidade de
Autoridade de AIA, nomeou a Comissão de Avaliação (CA), através do ofício n.º 4524, de 28/05/2009,
de acordo com o artigo 9.º da referida legislação e com o artigo 1.º do Regulamento das Comissões
de Avaliação de Impacte Ambiental. A CA integra as seguintes entidades: APA, Administração da
Região Hidrográfica do Norte, I.P. (ARH do Norte, I.P.), Instituto de Gestão do Património
Arquitectónico e Arqueológico, I.P. (IGESPAR, I.P.) e Comissão de Coordenação e Desenvolvimento
Regional do Norte (CCDR N). Cada entidade nomeou os seguintes representantes:
 APA/GAIA – Eng.ª Cecília Simões e Dr.ª Cristina Sobrinho (alínea a);
 ARH do Norte, I.P. – Dr.ª Maria João Magalhães (alínea b);
 IGESPAR, I.P. – Dr.ª Alexandra Estorninho (alínea d);
 CCDR N – Dr.ª Gabriela Azevedo (alínea e);
 APA/DACAR-DAR – Eng. Nuno Sequeira (alínea f);
 APA/GAIA – Eng.ª Sílvia Rosa (alínea f).
O EIA é da responsabilidade do consórcio EGSP, Energia e Sistemas de Potência, Lda.;
ESTEREOFOTO, Geoengenharia, S.A.; ECOSSISTEMA, Consultores em Engenharia do Ambiente, Lda.,
tendo sido directamente elaborado por esta última empresa.
Foram analisados os seguintes elementos:
- Volume 1 – Resumo Não Técnico (Abril e Junho de 2009);
- Volume 2.1 – Relatório (Abril de 2009);
- Volume 2.2 – Anexos e Peças Desenhadas (Abril de 2009);
- Volume 3 – Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra (Abril de 2009);
- Elementos Adicionais (Junho de 2009);
- Nota técnica sobre o acesso à Subestação de Valpaços (Outubro de 2009).

2. Resumo do Procedimento de Avaliação
O presente processo de AIA incluiu as seguintes etapas:
•

Análise global do EIA, de forma a deliberar acerca da sua conformidade.
No decorrer da fase de análise de conformidade do EIA, a CA considerou necessário
solicitar elementos adicionais ao proponente, com paragem do prazo do procedimento
até à sua entrega, entre 22/06/2009 e 13/07/2009. Estes elementos foram apresentados
num volume – Elementos Adicionais. Após a análise destes elementos, foi declarada a
conformidade do EIA, a 17 de Julho de 2009.
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•

•

•

•

Solicitação de pareceres a entidades públicas com competências para a apreciação do
projecto.
Foram solicitados pareceres às seguintes entidades: Direcção-Geral de Energia e Geologia;
Autoridade Florestal Nacional; ANA – Aeroportos de Portugal, S.A.; Instituto Geográfico
Português; Estradas de Portugal, S.A.; Câmara Municipal de Valpaços.
O contributo das entidades externas consultadas é apresentado no Capítulo 9.
Análise dos resultados da consulta pública.
A fase de consulta pública decorreu entre 31 de Julho e 31 de Agosto de 2009. O resumo
dos resultados da consulta pública é apresentado no Capítulo 9 do presente parecer.
Realização de uma visita técnica ao local de implantação do projecto.
Alguns elementos da CA visitaram, a 7/11/2009, o local onde se pretende instalar a
subestação, com a participação de representantes da empresa proponente, da equipa
projectista e da equipa responsável pelo EIA.
Solicitação de esclarecimentos adicionais relativos à selecção do traçado do acesso à
Subestação. No seguimento, a REN, S.A. apresentou uma nota técnica justificativa do acesso.

•

Análise técnica da informação disponibilizada no EIA e no Aditamento, nas valências dos
representantes da CA, integrada com o teor dos pareceres recebidos, de entidades externas
e no âmbito da consulta pública, e com as informações recolhidas durante a visita ao local e
com os esclarecimentos adicionais fornecidos pela REN, S.A..

•

Elaboração do presente Parecer Técnico, que visa apoiar a tomada de decisão relativamente
à viabilidade ambiental do projecto analisado no EIA.

3. Antecedentes do Processo de AIA
O projecto da Subestação de Valpaços foi anteriormente submetido a avaliação de impacte
ambiental, tendo este procedimento culminado numa decisão desfavorável do Secretário de Estado
do Ambiente, em 9 de Março de 2009, face à localização proposta para a Subestação.
A Comissão de Avaliação considerou que, face à proximidade a um sítio arqueológico, o Alto do
Castelo, «quer a implantação da subestação quer as linhas aéreas de transporte de energia
provocarão uma intrusão com elevado impacte visual junto do sítio arqueológico».
Esta decisão conduziu ao desenvolvimento de um novo projecto, numa localização a cerca 500 m
a Norte da localização inicialmente proposta, de forma a evitar os impactes negativos referidos,
conduzindo ao actual procedimento de AIA.
De acordo com o EIA, o Projecto de Execução reformulado mantém os pressupostos técnicos e
funcionais da versão anterior. O local proposto mantém-se no interior da área de estudo alargada
considerada no anterior processo de AIA, em conjunto com os possíveis corredores para as linhas da
RNT que ligarão a Subestação de Valpaços às Subestações de Vila Pouca de Aguiar e de Macedo de
Cavaleiros, e que levou à escolha desta área como ambientalmente preferencial para a localização
dessas diversas infra-estruturas da RNT.
A escolha da área onde se desenvolveu a anterior localização da Subestação baseou-se no estudo
das grandes condicionantes ambientais, enquanto a actual localização, além de se inserir na área
anteriormente definida como favorável, teve em consideração os condicionalismos detectados no
procedimento de AIA precedente.
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4. Justificação e Objectivos do Projecto
A Subestação de Valpaços insere-se num conjunto de investimentos de reforço da Rede Eléctrica
Nacional, em curso na região a norte do Rio Douro, particularmente na região de Trás-os-Montes,
permitindo o funcionamento de um novo nó da Rede Nacional de Transporte (RNT) de energia
eléctrica em muito alta tensão.
Este projecto permitirá assegurar a melhoria das condições de alimentação aos consumos de
energia eléctrica em Trás-os-Montes, além de fornecer condições para a recolha e transporte dos
montantes de energia renovável, nomeadamente de parques eólicos, facilitando igualmente uma
futura integração na rede de novos aproveitamentos hidroeléctricos que se venham a situar nas
proximidades deste eixo. Contribuirá, ainda, para o aumento da capacidade de interligação com a
rede espanhola, tendo em conta os compromissos inerentes à criação do Mercado Ibérico de
Electricidade.
Assim, este nó da RNT pretende atingir os seguintes objectivos, por ordem da sua importância:
1. Reforços e melhorias intrínsecas à própria RNT, através do fecho da malha a 220 kV entre
Macedo de Cavaleiros, a zona de Chaves e Vila Pouca de Aguiar, alternativo ao eixo do Douro
estabelecido entre Pocinho e Valdigem, e que leva a RNT a zonas interiores de Trás-osMontes que ainda não estão directamente servidas;
2. Potenciar o aumento da capacidade de interligação com a Rede Eléctrica de Espanha a partir
da rede de 400 kV do Douro. O estabelecimento desta ligação entre Vila Pouca de Aguiar e
Macedo de Cavaleiros, preparada para a instalação futura de um circuito a 400 kV, viabiliza a
construção da interligação depois de construídos os troços de continuidade entre a futura
Subestação de 400 kV da RNT, em construção no concelho de Armamar, e a zona de Vila
Pouca de Aguiar e entre a zona de Macedo de Cavaleiros e a fronteira de Espanha;
3. Reforço de alimentação à Distribuição Vinculada e a outros consumidores ligados à RNT;
4. Ligação à rede de novas instalações de Produção em Regime Especial (PRE) – produção de
energia eléctrica a partir de recursos renováveis.

5. Descrição do Projecto
5.1 Localização
O projecto apresentado para avaliação localiza-se na freguesia de Friões, concelho de Valpaços,
em terrenos rústicos situados a cerca de 730 m a Sudoeste da povoação de Quintela.
A localização seleccionada para a Subestação de Valpaços é apresentada no Anexo I.
5.2 Características gerais
A Subestação de Valpaços possuirá uma configuração típica destas infra-estruturas da RNT,
sendo instalados três transformadores 220/60 kV, faseadamente ao longo do tempo:
• Fase 1 – funcionamento da Subestação com o transformador II;
• Fase 2 – funcionamento da Subestação com os transformadores I e II;
• Fase 3 – pleno funcionamento da Subestação, com todos os equipamentos (transformadores
I, II e III).
O transformador I e II são de 126 MVA e o transformador III é de 170 MVA.
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A Subestação será equipada, na sua configuração final, pelos três transformadores, seis painéis
de linha 220 kV, um IB/BP/TT/ST 1 de 220 kV, dez painéis de 60 kV, um IB/TT/ST 1 de 60 kV e duas
baterias de condensadores.
Os postos de 220 kV e de 60 kV são do tipo convencional exterior com isolamento no ar. Todos
os disjuntores previstos são de corte em meio de hexaflureto de enxofre (SF6), accionados por molas.
Os transformadores de potência são máquinas convencionais, em banho de óleo mineral.
Os equipamentos eléctricos ficarão instalados num Parque Exterior de Aparelhagem, que,
juntamente com os Edifícios Técnicos, constituem a Subestação, ficando instalados numa plataforma
praticamente plana, sensivelmente rectangular, com cerca de 190 m por 155 m, a que corresponde
uma área de 29.450 m2.
Na área da plataforma existirão vias interiores pavimentadas que, a par com os edifícios,
constituirão a componente impermeabilizada da Subestação, ficando a restante área permeável e
coberta com gravilha.
No interior do recinto da Subestação serão instaladas redes de drenagem separativas para as
águas pluviais e para as águas residuais domésticas. As águas pluviais serão conduzidas para diversos
pontos de descarga no terreno natural envolvente, as águas residuais serão conduzidas para
depósito estanque, que necessitará de despejo periódico.
De forma a evitar a infiltração de óleos dos transformadores no subsolo, devido a perdas/fugas
que possam ocorrer, será criada uma bacia de retenção, em betão armado, em torno dos maciços de
apoio dos transformadores. Os óleos serão encaminhados para uma câmara de retenção, sendo
depois recolhido e enviado para destino adequado.
O abastecimento de água para serviço da Subestação será feito por um depósito enterrado, que
será abastecido por entidade a contratar. Esta água será alvo de desinfecção com cloro.
5.3 Fase de Construção e Exploração
5.3.1

Aspectos Construtivos

As principais acções associadas à construção da subestação são:
• Desmatagem de toda a área de intervenção;
• Terraplenagem do terreno, incluindo escavações e aterros, e construção da plataforma;
• Execução de vedação nos limites da subestação;
• Construção da rede geral de drenagem da plataforma e caminho de acesso;
• Abertura e tapamento de valas para a execução da rede de terras no interior da plataforma;
• Construção dos maciços em betão armado para transformadores, pórticos de amarração,
suportes de aparelhagem e muros pára-fogo;
• Construção dos Edifícios Técnicos;
• Construção das vias interiores e colocação superficial de gravilha;
• Execução do novo acesso à EM541;
• Execução da integração paisagística da subestação.
Para construção desta plataforma será necessário proceder a escavações do lado Sul/Sudoeste e
aterros do lado Norte/Nordeste.
Decorrente das acções de terraplenagens está previsto um volume de terras de cerca de 118.110
3
m , que serão parcialmente absorvidos por um volume de aterros da ordem de 92.390 m 3, desde que
apresentem características para esse fim.
1

IB – Interbarras; BP – bypass; TT – Transformadores de Tensão; ST – Seccionador de Terra.
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Das terras sobrantes, parte será reutilizada no recobrimento dos taludes a criar, prevendo-se que
haja um total de 22.600 m3 de terras excedentes. Estas terras serão depositadas preferencialmente
no interior do terreno a adquirir pela REN, S.A. para esta instalação, no âmbito do projecto de
integração paisagística. Os eventuais materiais sobrantes deverão ser conduzidos a depósito
autorizado.
No decurso da empreitada, existirão duas localizações de estaleiro – uma para a fase inicial da
obra, do lado sul da plataforma a construir, e outra no interior da plataforma, que apoiará a fase de
acabamentos da Subestação.
No final, a instalação será vedada em todo o seu perímetro, com cerca de arame, estando
prevista a instalação de três portões, para melhor acesso em caso de necessidade.
No projecto de construção civil prevê-se a execução de duas fases de trabalhos: uma fase inicial
englobando todos os movimentos de terras e uma segunda fase relativa à execução das estruturas
(acessos, edifícios, redes de drenagem, etc.).
A programação temporal estabelecida no EIA prevê que a fase de construção decorra durante
cerca de 12 meses.
5.3.2

Actividades de Exploração e Manutenção

Prevê-se que o início do funcionamento da Subestação seja em finais de Dezembro de 2010, não
estando ainda definida a data para a entrada em funcionamento da sua fase 3.
As actividades de exploração da subestação limitam-se a inspecções e vistorias programadas aos
diversos aparelhos existentes no parque de alta tensão e de registo de algumas medidas. Durante
esta fase, proceder-se-á à recolha periódica dos resíduos e efluentes acumulados.
Não está prevista a data para a eventual desactivação desta infra-estrutura.
5.4 Projectos Associados e Complementares
O acesso à Subestação realizar-se-á através da EM541 e, na aproximação ao local, através de um
caminho rural actualmente existente, com cerca de 400 m, que será beneficiado – pavimentado com
uma camada de betão betuminoso, com uma faixa de rodagem com 5 metros de largura e bermas
laterais com 1 metro. Este acesso será utilizado durante a fase de construção e de funcionamento da
subestação.
A selecção do caminho de acesso a utilizar teve em consideração alguns critérios: acesso mais
curto possível; ponto de acesso à rede viária fora das localidades existentes; ponto de acesso
topograficamente favorável, em relação ao local da obra; possibilidade de aproveitamento, pelo
menos parcial, de caminhos já existentes.
Este acesso implica a transposição de uma linha de água, localizada a nordeste do local previsto
para a construção da plataforma da Subestação.
A via de acesso à Subestação será dotada do correspondente projecto de drenagem, igualmente
para condução das águas de escorrência da plataforma para o terreno envolvente. A via será
também dotada de órgãos hidráulicos para garantia da manutenção da linha de água intersectada.
O EIA considera que as linhas eléctricas de saída/entrada da Subestação de Valpaços constituem
projectos complementares, não sendo, contudo, apresentados os corredores destas linhas.
Está definida uma ligação a 220 kV entre esta Subestação e a Subestação de Vila Pouca de Aguiar,
uma outra ligação a 220 kV à subestação de Macedo de Cavaleiros, e duas ligações a 60 kV para a
subestação da rede de distribuição em Chaves.
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A entrada/saída das linhas de 220 kV ocorrerá no quadrante Sudeste, enquanto a entrada/saída
das linhas de 60 kV ocorrerá para o quadrante Noroeste.
Prevê-se também a futura ligação de produtores independentes, a partir de parques eólicos a
instalar na região, não estando estas ainda definidas.
Encontra-se a decorrer o processo de AIA da linha Macedo Cavaleiros/Valpaços.

6. Análise da Conformidade com os Instrumentos de Gestão Territorial
De acordo com a Planta de Condicionantes do PDM de Valpaços (Aviso n.º 8129/2008, de 14 de
Março), apenas uma pequena faixa do alçado norte da Subestação e parte do caminho a melhorar
(cerca de 180 m) se localizam em área da Reserva Agrícola Nacional (RAN), sendo ainda que o
caminho atravessa um curso de água classificado como Reserva Ecológica Nacional (REN). Não há
qualquer outra ocupação de condicionantes, servidões administrativas ou restrições de utilidade
pública em vigor.
O proponente prevê a ocupação de 8.920 m2 de solos de RAN, tendo sido solicitada a
apresentação do parecer favorável da Entidade Regional da RAN, havendo o proponente
demonstrado ter efectuado o respectivo pedido. Constatou-se, no que se refere à área de RAN
afectada, uma diferença entre o valor indicado no EIA (7.800 m2) e o valor declarado no
Requerimento enviado pela REN, S.A. à Entidade Regional da RAN (8.920 m2), tendo-se optado por
referir este último valor, atendendo a que a data do Requerimento é posterior à do texto do EIA.
No que respeita ao atravessamento do curso de água classificado como REN (Carta da REN de
Valpaços publicada pela RCM n.º 48/2008, de 4 de Março), constata-se que o acesso a melhorar será
dotado de órgãos hidráulicos para salvaguarda da manutenção da linha de água intersectada,
garantindo-se, igualmente, a manutenção do seu leito natural. A acção encontra-se abrangida pelo
Diploma da REN, correspondendo a uma das acções e usos compatíveis com os objectivos da REN
(subalínea n-2 da alínea n, correspondente ao Alargamento de plataformas e de faixas de rodagem e
pequenas correcções de traçado, do ANEXO II da Declaração de Rectificação n.º 63-B/2008, de 21 de
Outubro), devendo, para tal, o proponente respeitar a drenagem natural dos terrenos, garantindo a
minimização da contaminação dos solos e da água (requisito ii da subalínea n-2 da alínea n do ANEXO
I da Portaria n.º 1356/2008, de 28 de Novembro). Os impactes do atravessamento desta linha de
água serão analisados no subcapítulo relativo aos recursos hídricos.
Tendo por base a planta de Ordenamento do PDM de Valpaços, constata-se que a Subestação, o
a i ho a elhorar e o estaleiro ju to a esse es o a i ho se i pla ta e
“olo rural , ais
propria e te e
Espaços agrí olas , e o tra do-se esta infra-estrutura abrangida pelo art.º 25.º
do Regulamento do PDM que admite «a construção de equipamentos que visem usos de interesse
público, conforme definido no artigo 5.º e nas condições estabelecidas no número 2 do artigo 21.º,
bem como de infra-estruturas públicas, nomeadamente, redes de energia de muito alta tensão, redes
de água, saneamento, electricidade, telefones, gás e rodovias».
O estaleiro que se encontra fora da área a ocupar pela plataforma da Subestação será localizado
e solo lassifi ado o PDM o o Espaço agrí ola , o upa do u a área de er a de 3.620 m2. De
acordo com o n.º 2 do art. 20.º do Regulamento do PDM de Valpaços, os solos integrados nos
Espaços agrí olas e florestais «não podem ser objecto de quaisquer acções que diminuam ou
destruam as suas potencialidades, salvo as enquadradas nas excepções estabelecidas na lei geral e as
previstas no presente Regulamento, bem como as definidas no Plano Regional de Ordenamento
Florestal do Barroso e Padrela». O proponente afirmou a necessidade de localizar o estaleiro junto do
local da obra, sendo certo que toda a área envolvente da Subestação é classificada como Solo Rural,
ais propria e te o o Espaço Agrí ola . Dever-se-á ter também em consideração que a área do
referido estaleiro não se encontra submetida aos regimes da REN, RAN ou Domínio Hídrico. Acresce
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ainda o facto de o mencionado n.º 2 do artigo 20.º do Regulamento do PDM de Valpaços se referir a
excepções previstas no Regulamento que são, por sua vez, explicitadas nos art. 21.º e 25º. Pelo art.
21.º são identificadas as excepções ao uso dominante relativa e te aos Espaços Agrí olas e
Florestais , desig ada e te pela alí ea d , os «equipamentos que visem usos de interesse público e
infra-estruturas», enquanto, como já referido, pelo art.º 25.º «admite-se a construção de
equipamentos que visem usos de interesse público, conforme definido no artigo 5.º e nas condições
estabelecidas no número 2 do artigo 21.º, bem como de infra-estruturas públicas, nomeadamente,
redes de energia de muito alta tensão, redes de água, saneamento, electricidade, telefones, gás e
rodovias».
Pelo exposto, considera-se que o estaleiro, ao integrar-se na obra de construção da Subestação e
não como se de uma instalação autónoma se tratasse, se poderá enquadrar no disposto
anteriormente relativamente à instalação de equipamentos e infra-estruturas e Espaços Agrí olas
e Florestais .

7. Caracterização Sumária do Ambiente Afectado e Análise dos Impactes
Ambientais do Projecto
Tendo em consideração a tipologia, localização e características do projecto em questão, a CA
considera relevante salientar os aspectos que se seguem, no que respeita à caracterização do
ambiente afectado e aos impactes expectáveis nos diversos factores analisados.
Tendo em consideração o horizonte de projecto para esta tipologia de infra-estrutura, não
foram analisados os impactes inerentes à fase de desactivação da subestação.

7.1 Geologia e Geomorfologia
De acordo com a caracterização apresentada no EIA, a área em estudo insere-se em terrenos do
Maciço Antigo, numa área onde dominam granitos hercínicos que contactam com formações
xistentas do Silúrico. O terreno onde será implantada a Subestação é composto sobretudo por
granitos alcalinos, com aptidão para suportar esta construção.
A região possui um modelado suave, com amontoados dispersos de blocos graníticos, que
formam algumas elevações. O local de implantação apresenta um declive médio de 10%, descendo
para norte, sensivelmente entre as cotas 805 e 780.
Uma vez que não se prevê a afectação de ocorrências ou formações geológicas com particular
interesse de conservação ou de exploração, não são expectáveis impactes na geologia, inerentes à
afectação de recursos. O parecer da DGEG (Anexo II) evidencia a sobreposição parcial da área em
estudo com a área alvo de um pedido de prospecção e pesquisa de recursos geotérmicos. Contudo, a
área proposta para a implantação da Subestação não coincide com esta área, pelo que não se
prevêem interferências.
Os principais impactes ocorrerão na fase de construção, resultantes da movimentação de terras
para a construção da plataforma da Subestação e dos acessos. As movimentações de terras são
significativas (volume de escavação ≈ 118.110 m3, volume de aterros ≈ 92.390 m3), implicando a
modificação local da morfologia do terreno. Prevê-se que o volume excedentário de terras seja
utilizado para a modelação do terreno, no âmbito do projecto de integração paisagística.
Dadas as características das formações geológicas em causa, as operações de desmonte serão
realizadas parcialmente por meios mecânicos e parcialmente com recurso a explosivos, o que se
poderá traduzir em potenciais impactes negativos no que respeita à transmissão de vibrações e
incomodidade.
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Salienta-se que, no que respeita à estabilização dos taludes, se prevê o recurso a
hidrossementeira e outras técnicas de estabilização, a instalação de uma vala de drenagem, de modo
a evitar a erosão provocada pelo escoamento superficial, além da adopção de geometrias favoráveis.
Assim, são não expectáveis significativos associados à instabilidade dos taludes da plataforma.
Segundo o EIA, as medidas de minimização dos impactes na fase de construção e de exploração
são já consideradas no Projecto de Execução, considerando-se os impactes negativos pouco
significativos, directos, irreversíveis e permanentes, devendo ser adoptadas as medidas de
minimização referidas no capítulo 11 do presente parecer.

7.2 Solos e Usos do Solo
De acordo com a Carta de Solos e a classificação do ex-CNROA, os solos presentes na área em
estudo classificam-se como solos litólicos e litossolos, associados a granitos e a xistos. O EIA refere,
ainda, os resultados das sondagens geológico-geotécnicas: os solos resultantes da alteração dos
granitos são essencialmente arenosos e apresentam um perfil de alteração irregular, com cobertura
de terra vegetal com espessura entre 0,1 a 0,3 m. No caso dos xistos, o horizonte superficial é da
ordem dos centímetros.
A área do projecto apresenta características essencialmente rurais, ocupando a plataforma da
Subestação principalmente áreas de matos (vegetação densa), pastagens naturais e algumas parcelas
agrícolas, parte lavradas e parte em pousio. A via de acesso à Subestação será parcialmente
construída sobre um caminho rural já existente.
O impacte negativo com maior expressão, inerente à construção e exploração da Subestação, é
a ocupação definitiva de toda a área afecta à plataforma e ao acesso. Contudo, tendo em
o sideração a reduzida área o upada ≈ 3 ha e as ara terísti as do solo e a sua apa idade de uso,
este impacte, apesar de permanente, avalia-se como de média magnitude.
A erosão dos solos, após as acções de desmatação, assim como o potencial arrastamento de
partículas, constitui um impacte temporário pouco significativo e minimizável. Da mesma forma, a
eventual contaminação do solo constitui um impacte negativo de magnitude variável, de acordo com
a área afectada e substâncias derramadas, contudo pouco provável e alvo de acções preventivas e de
minimização.
Uma vez que as áreas afectadas não possuem um potencial produtivo relevante, à excepção das
reduzidas áreas i tegradas e RAN ≈ ,8 ha , o i pa te egativo per a e te asso iado a esta
afectação revela-se pouco significativo.
A reutilização das terras sobrantes para a integração paisagística da área afectada constitui uma
importante medida minimizadora de impactes, resultantes da necessidade de locais de deposição
para os materiais sobrantes.

7.3 Recursos Hídricos
O projecto em análise insere-se na Bacia Hidrográfica do Douro, mais especificamente na bacia
hidrográfica da ribeira de Vilarinho.
O acesso à Subestação intercepta uma linha de água afluente da margem direita da ribeira de
Vilarinho, a norte da plataforma. Para além desta linha de água, estão assinaladas, na área de
intervenção, outras duas linhas de água, mas sem expressão no terreno, correspondendo, na prática,
a linhas de drenagem natural destes terrenos.
Na área onde se encontra a Subestação, a infiltração e o escoamento subterrâneo tendem a
prevalecer sobre o escoamento superficial.
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Nas sondagens efectuadas aquando dos estudos do local da Subestação foi identificado o nível
freático, tendo sido medido em piezómetros a profundidades entre 3 e 12 m.
 Fase de construção
No âmbito da qualidade da água, as acções susceptíveis de causar impactes restringem-se
temporalmente à fase da construção e localmente à envolvente próxima da Subestação e da sua via
de acesso.
Uma vez que, na área de implantação da Subestação, se atingem profundidades de escavação
de 15 m e que o nível freático foi identificado a profundidades variáveis entre 3 e 12 metros, pode
assumir-se como certa a sua intersecção, sendo necessário escoar os caudais emergentes e proceder
ao rebaixamento permanente. Esta situação traduz-se na ocorrência de um impacte negativo,
permanente, de magnitude moderada, o qual se considera pouco significativo, atendendo ao seu
carácter localizado e há inexistência de usos associados a estas águas.
Contudo, decorrente da intercepção do nível freático, será necessário assegurar a
operacionalização de medidas de minimização específicas para fazer face a eventuais derrames e/ou
contaminações que possam ocorrer, nomeadamente através de um plano de acção, a cumprir pelo
empreiteiro da obra.
A implantação da Subestação e da via de acesso implica a destruição de pelo menos quatro
pequenos reservatórios de águas pluviais e de um poço. A sua afectação constitui um impacte
negativo certo, permanente, de reduzida magnitude, pouco significativo, tanto mais que se
encontram associados a parcelas de terrenos que deixarão de ter usos agrícolas, por ocupação
directa da Subestação, deixando de se justificar o uso dos pontos de água.
No entanto, entende-se que, na eventualidade de haver utilizadores dos referidos pontos de
água, fora da área de intervenção mas que se considerem lesados, devem ser implementadas
medidas compensatórias que garantam os direitos adquiridos. Esta compensação foi prevista no
volume de Elementos Adicionais ao EIA, através da reposição destes pontos de água, sendo a sua
necessidade verificada no âmbito dos processos de expropriação.
Relativamente ao poço destruído, uma vez que será mantido o fluxo subterrâneo normal e
salvaguardadas as hipóteses de contaminação superficial, entende-se não haver inconveniente na
sua desactivação, devendo, no entanto, ser comunicada a sua selagem à ARH.
No que respeita ao caminho de acesso que irá intersectar a linha de água, foi solicitada,
aquando da visita, a análise de outras alternativas que não afectassem os recursos hídricos. Foi
demonstrada a existência de grandes condicionantes relativamente a outros eventuais acessos.
Assim, tendo em conta que não existem alternativas viáveis para o traçado do caminho de
acesso e uma vez que está prevista uma passagem hidráulica (2mx2m), que permitirá escoar
livremente o caudal de cheia centenária, entende-se que não haverá inconveniente no
desenvolvimento da solução proposta.
O EIA refere que os trabalhos de implantação de passagens hidráulicas requerem cuidado sobre
talvegues existentes, sendo necessário garantir, a todo o momento, a continuidade dos
escoamentos, de modo a evitar-se a criação de situações críticas.
A implantação dos edifícios e a pavimentação de superfícies traduz-se na criação de uma área
impermeabilizada. Este aspecto constitui um impacte negativo certo e permanente, que se considera
pouco significativo, atendendo à sua incidência localizada e ao reduzido interesse hidrogeológico da
área, em termos de disponibilidades e usos associados.
Aceita-se o referido relativamente à área impermeabilizada, isto é, o facto da diminuição de a
infiltração não assumir relevância, uma vez que as águas precipitadas nestas áreas serão recolhidas
pela rede de drenagem de águas pluviais e posteriormente rejeitadas no terreno natural, em pontos
diferentes.
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 Fase de exploração
O EIA refere que, na fase de exploração, o projecto não originará impactes negativos
expectáveis na qualidade das águas superficiais e subterrâneas, pelo que não considerou necessária
a caracterização da qualidade da água superficial e subterrânea da área de influência do mesmo.
Nesta fase, a presença das áreas impermeabilizadas correspondentes às edificações e
pavimentos representa uma diminuição da infiltração directa no subsolo. No entanto, essa
diminuição não assume relevância dado que as águas precipitadas nestas áreas são recolhidas pela
rede de drenagem de águas pluviais e posteriormente rejeitadas no terreno natural, em pontos
diferentes.
O projecto da via de ligação à Subestação prevê o restabelecimento das linhas de água
interceptadas, através de passagens hidráulicas que respeitam a directriz natural do escoamento e
são dimensionadas para a ponta de cheia com período de retorno de 100 anos.

7.4 Ecologia
A área de implantação da subestação e do acesso é ocupada por terrenos agrícolas, parcelas de
matos, prados húmidos, comunidades arbóreo arbustivas hidrófitas e uma linha de água.
A intervenção não incide em áreas protegidas ou classificadas, localizando-se a cerca de 20 km
do SIC e ZPE Montesinho Nogueira, SIC Alvão Marão e, mais distante, SIC Peneda-Gerês e ZPE Serra
Gerês, não tendo sido detectados, na área em estudo, habitats passíveis de serem enquadrados no
Anexo B-I do Decreto-Lei n.º 140/99, de 24 de Abril, com a redacção que lhe foi dada pelo DecretoLei n.º 49/2005, de 24 de Fevereiro.
A análise apresentada no EIA fundamentou-se em pesquisa documental e em trabalhos de
campo, direccionados para as diferentes espécies prospectadas.
Verificou-se que, na área prospectada, a diversidade florística é reduzida, não tendo sido
identificadas espécies florísticas com interesse conservacionista, tratando-se de comunidades
vegetais comuns na zona em que se insere.
A área objecto de estudo está incluída na área de distribuição do lobo ibérico a Norte do Rio
Douro, podendo estar inserida num potencial corredor para a dispersão de indivíduos entre alcateias
do núcleo populacional do Alvão/Padrela. Localiza-se a cerca de 2 km de povoações onde foi
registada a presença da espécie, contribuindo para confirmar a existência, nesta região, da alcateia
de Nogueira da Montanha.
Quanto à fauna, o estudo conclui pela existência de potencial para a ocorrência de espécies com
elevado valor ecológico e elevado interesse conservacionista como o lobo-ibérico, a víbora-deseoane, o lagarto-de-água, a águia-real, a águia-de-Bonelli e o milhafre-real.
Considera-se que a situação de referência se encontra suficientemente caracterizada.
A metodologia utilizada para a identificação e avaliação dos impactes ambientais baseou-se na
análise da extensão da afectação das espécies e habitats com estatuto de conservação desfavorável
e/ou elevado estatuto de protecção, anteriormente identificados.
A identificação, previsão e avaliação de impactes é efectuada para as fases de construção e de
exploração da Subestação, sendo estes mais relevantes na fase de construção.
Relativamente à flora e habitats, prevê-se a ocorrência de impactes negativos pouco
significativos inerentes à remoção do coberto vegetal, tendo em consideração que é afectada uma
área reduzida e que se encontra ocupada, fundamentalmente, por áreas agrícolas e que as
comunidades afectadas não constituem habitats raros.
Quanto à fauna, prevê-se a ocorrência de impactes negativos pouco significativos que, na fase
de construção, atingirão a generalidade dos grupos, mas que na fase de exploração incidirão
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particularmente sobre a avifauna, bem como sobre outras espécies particularmente sensíveis à
perturbação, que poderão abandonar o local.
Durante a fase de construção, salienta-se também o aumento da probabilidade de
atropelamento de espécies de anfíbios e répteis, contudo, face ao tipo de área atravessadas,
concorda-se com a análise do EIA, que conclui que este impacte será pouco significativo.
No que respeita à afectação da avifauna, atendendo às características do projecto, sendo esta
uma estrutura facilmente identificável, não se prevê um aumento do risco de colisão das aves.
Contudo, tendo em conta a rede de linhas eléctricas que se virá a estabelecer na região, é previsível a
existência de impactes com algum significado.
Especificamente sobre a proximidade da alcateia de Nogueira da Montanha e a provável
presença do lobo-ibérico na área envolvente, considera-se que o facto de a Subestação se localizar
numa área agrícola com presença humana frequente limita a probabilidade de utilização do local por
esta espécie. Por outro lado, a reduzida dimensão do projecto e as medidas de minimização
propostas no EIA contribuem para a minimização deste impacte, tornando-o pouco significativo.

7.5 Património
A caracterização da situação de referência teve por base os dados recolhidos no âmbito da
elaboração do EIA sobre a anterior localização da Subestação. Assim, foi conferida a pesquisa
documental realizada anteriormente e procedeu-se à prospecção sistemática da área da plataforma
e do acesso previsto para a subestação. Segundo o EIA, esta área apresenta terrenos mobilizados
para agricultura e parcelas com matos densos, sendo que nestes últimos a visibilidade da superfície
era nula.
Da aplicação da referida metodologia resultou, através da pesquisa documental, o registo de 2
ocorrências na área de estudo (envolvente de 1 km). Durante a prospecção foram registadas 8
ocorrências patrimoniais, todas de cariz etnográfico: 1 tanque e 7 poços.
Segundo o EIA, prevê-se a ocorrência de impactes negativos directos na fase de construção
sobre as ocorrências 5, 6, 7 e 8, que correspondem todas a poços, sendo as restantes objecto de
impactes indirectos. Estes impactes não são significativos face ao reduzido valor patrimonial das
ocorrências.
Quanto ao sítio Alto do Castelo, face à sua distância relativamente à subestação (cerca de 1.200
m a Sul), os impactes visuais foram reduzidos em comparação com o que se verificava com a anterior
localização. No entanto, a implantação quer da subestação quer das novas linhas eléctricas não
deixará de constituir uma intrusão naquela paisagem, ainda que possa ser parcialmente minimizada
através da aplicação do projecto de integração paisagística.
As medidas de minimização do EIA, genéricas e específicas, afiguram-se adequadas face aos
impactes assinalados sendo de salientar a pertinência e a importância da concretização do projecto
de integração paisagística, de forma a permitir uma melhor integração visual da área da subestação
relativamente ao Alto do Castelo.

7.6 Ambiente Sonoro
A caracterização acústica da situação actual, na envolvente da Subestação de Valpaços, foi
realizada com base em medições de ruído ambiente, efectuadas a uma altura de 1,5 m acima do
solo, nos meses de Setembro e Outubro de 2007, em dois locais com ocupação sensível:
• Medição M1, correspondente a uma habitação isolada;
• Medição M2, correspondente a um aglomerado habitacional.
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O estudo considerou estes pontos de medição representativos da área em análise, na qual
foram avaliados quatro receptores sensíveis (A1, A2, A3 e A4), nomeadamente, as medições do
ponto M1 foram consideradas representativas para os receptores A1, A3 e A4, enquanto as medições
do ponto M2 foram consideradas representativas para o ponto A2.
Foi ainda considerado um ponto de medição (M0) num local com ambiente acústico equivalente
ao local de implantação da subestação, sem ocupação sensível.
O estudo afirma que as medições realizadas em 2007 representam os níveis sonoros da situação
actual (2009), dadas as características do território em avaliação (do tipo rural) e o tipo de ocupação
do solo correspondente.
De acordo com as medições efectuadas, os valores de Lden na situação actual variam entre 42 e
47 dB(A), enquanto que para o indicador Ln situam-se entre 33 e 37 dB(A), valores típicos de
ambientes sonoros pouco perturbados, sendo indicado que a EM541 constitui a fonte sonora mais
relevante a nível local.
Para averiguar o cumprimento dos valores limite legais, o estudo indica que o município de
Valpaços já procedeu à classificação de zonas mistas e sensíveis. De acordo com essa classificação, os
pontos receptores A2 e A4 situam-se em zonas mistas, pelo que são aplicáveis os valores limite de
Lden ≤ 65 dB(A) e Ln ≤ 55 dB(A), de acordo com o estabelecido no n.º 1 do art.º 11º do Regulamento
Geral do Ruído (RGR).
No caso dos pontos A1 e A3, uma vez que se tratam de receptores sensíveis isolados, não foram
classificados pelo município. De salientar que, embora se tenha considerado, para efeitos desta
avaliação, a equiparação a zonas sensíveis (adoptada pelo estudo, com valores limite de
Lden ≤ 55 dB(A) e Ln ≤ 45 dB(A)), dado serem os mais favoráveis à protecção dos receptores sensíveis,
a classificação será sempre da responsabilidade do respectivo município, que assim deve proceder à
equiparação destes locais a zonas sensíveis ou mistas, para aplicação dos correspondentes valores
limite.
A situação actual foi caracterizada por medições realizadas em 2007, tendo o estudo estimado a
sua evolução sem a construção da Subestação e respectivas LMAT. Para tal, foi considerada uma
estimativa da evolução média típica do território nacional para vias do tipo Estradas Nacionais e
Municipais, que corresponde a um crescimento do volume de tráfego rodoviário de cerca de 100%
em 20 anos, traduzido num aumento de cerca de +3 dB(A). Dado que a avaliação de impactes foi
realizada para o ano 2009, o estudo estimou que o crescimento do volume de tráfego não
ultrapassaria os 25%, pelo que assumiu um acréscimo de +1 dB(A) no ruído residual dos receptores
situados na proximidade da estrada local (receptores A1, A3 e A4).
 Fase de construção
A análise de impactes, para a fase de construção, baseou-se numa previsão qualitativa dos níveis
sonoros, tendo o estudo apresentado, a título indicativo, valores médios dos níveis sonoros
apercebidos a diferentes distâncias de equipamentos típicos de actividades de construção.
O estudo indica não existirem receptores sensíveis até mais de 500 m de distância do local de
intervenção, pelo que não se prevêem impactes negativos durante a fase de construção.
Apesar do receptor sensível mais próximo (A3) se encontrar a cerca de 530 m de distância do
local de implantação da Subestação, não se prevendo por isso impactes negativos durante a fase de
obra, devem ser consideradas as medidas de minimização apresentadas no capítulo 11.
 Fase de exploração
A avaliação de impactes, na fase de exploração, foi efectuada com base em simulações dos
níveis sonoros, através do modelo de previsão acústica – IMMI, para três fases distintas de
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funcionamento da Subestação (Fase 1, 2 e 3, descritas no ponto 4.2) , em conjunto com as LMAT de
220 kV.
As simulações consideraram:
- Apenas a contribuição das LMAT em análise na área envolvente próxima à Subestação, com
base em dados fornecidos pela REN, S.A.;
- O funcionamento dos equipamentos (os 3 transformadores) sem condicionamento acústico
e com o pressuposto de ventilação para os períodos diurno e do entardecer e sem
ventilação para o período nocturno. Para caracterizar a potência sonora nominal e as
condições acústicas de funcionamento dos transformadores, foram efectuadas medições
junto de transformadores equivalentes em outras subestações;
- O tráfego rodoviário na área envolvente da Subestação, com base em contagens de tráfego
efectuadas durante as campanhas de medição.
Os principais parâmetros de cálculo considerados foram uma malha de cálculo de 10 m x 10 m,
um coeficiente de a sorção so ora de α= ,8 e a .ª ordem de reflexão, tendo sido utilizadas as
normas de cálculo recomendadas (Norma Francesa XPS 31-133 e Norma ISO 9613) e os mapas de
ruído calculados a uma altura acima do solo de 4 m.
De acordo com os níveis sonoros resultantes apresentados pelo estudo, verifica-se que o
projecto em avaliação, em qualquer das fases consideradas, não é responsável por acréscimos que
levem ao incumprimento dos critérios de Exposição Máxima e de Incomodidade, pelo que se prevê
que o impacte sobre o ambiente sonoro dos receptores analisados seja negativo, mas pouco
significativo.
Uma vez que não se identificaram incumprimentos legais ou impactes significativos, o estudo
não prevê a adopção de medidas de minimização para a fase de exploração.

7.7 Qualidade do Ar
Para a caracterização da situação de referência procurou-se identificar as principais fontes
poluentes, os receptores sensíveis potencialmente afectados pelas acções, sobretudo, decorrentes
da fase de construção, e a evolução do ambiente na ausência do projecto.
Na envolvente da área de implantação do projecto, as habitações mais próximas localizam-se a
cerca de 550 m, a norte, e a cerca de 730 m, a nordeste, na povoação de Quintela.
Não foram identificadas fontes poluentes com significado. A caracterização geral da qualidade
do ar foi efectuada com base nos dados da estação de medição situada em Vila Real La as D’Olo ,
que caracteriza o Norte Interior. Os resultados obtidos nesta estação revelam que, na maioria dos
dias do ano, a ar apresenta uma boa qualidade.
 Fase de construção
Os impactes ambientais na qualidade do ar decorrem essencialmente das acções realizadas na
fase de construção da infra-estrutura (escavação e terraplanagem do terreno, depósito temporário
de terras, circulação e operação de veículos, máquinas e equipamentos afectos à obra) e resultam da
emissão de partículas e da emissão de gases poluentes dos motores dos veículos e maquinaria.
Atendendo ao carácter temporário e localizado destas acções, à distância a receptores sensíveis e à
possibilidade da sua minimização, estes impactes negativos são considerados pouco significativos.
 Fase de exploração
Na fase de exploração da Subestação poderá ocorrer o risco de fuga de Hexafluoreto de Enxofre
(SF6), que equipa os disjuntores a instalar nesta subestação, para a atmosfera. Esta situação só se
verificará em caso de destruição de um pólo de um disjuntor, acidente esse considerado de
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ocorrência excepcional. Nesta fase poderá ainda registar-se a ocorrência de episódios de aumento da
produção de ozo o devido ao efeito oroa origi ado pela alteração das o dições
electromagnéticas naturais.
Assim, na fase de exploração, embora negativos e directos, os impactes consideram-se pouco
significativos, localizados e, no caso da libertação de SF6, de ocorrência muito pouco provável mas
irreversível.

7.8 Socioeconomia
A freguesia de Friões, onde se localiza o projecto, caracteriza-se por uma densidade
populacional abaixo da média concelhia, tendo o concelho de Valpaços assistido a um progressivo
despovoamento e envelhecimento populacional.
A área em análise caracteriza-se por um tipo de povoamento constituído por aglomerados
edificados, sendo o quadro dominante de características rurais, com largo predomínio de paisagens
agrícolas e florestais. A área directamente afectar é composta por um misto de parcelas de culturas
arvenses de sequeiro, de hortícolas, de matos e de manchas de castanheiros. A agricultura é uma
actividade com importância social para a zona do projecto.
Na envolvente ao perímetro da área do projecto não se encontra qualquer habitação, sendo que
a habitação mais próxima se encontra a cerca de 530 m e a povoação mais próxima a cerca de 730
metros – Quintela.
O EIA identifica os impactes ambientais previstos sobre os aspectos socioeconómicos, entre os
quais se destacam:
• A ocupação de solos com aproveitamento agrícola, com perda de rendimento dos
proprietários;
• O funcionamento do estaleiro poderá potenciar a aquisição de alguns bens e serviços à
escala sub-regional, na fase de construção (impacte pouco significativo);
• Reforço das condições de fornecimento de energia eléctrica à região de Trás-os-Montes,
viabilizando a exploração de Parques Eólicos, provocando um acréscimo de rendimentos aos
municípios envolvidos;
• Impactes cumulativos originados pelas futuras linhas de alta tensão que se vierem a ligar à
Subestação.
As medidas de minimização indicadas no EIA, para os impactes negativos identificados,
afiguram-se suficientes, devendo ser complementadas com a disponibilização de um canal de
comunicação devidamente publicitado na área da subestação e na Junta de Freguesia da área de
influência (Friões), para reclamações ou pedidos de informações por parte da população.
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8. Análise dos Impactes Cumulativos do Projecto
O EIA refere os potenciais impactes cumulativos do projecto em análise, de forma sectorial, não
sendo, contudo, apresentada uma análise comparativa e sistematizada.
Inevitavelmente, associadas a uma subestação existem as linhas aéreas que a esta se ligam. Não
se conhecem outros empreendimentos em curso ou previstos na proximidade da Subestação de
Valpaços.
A localização de uma subestação deverá ter sempre em consideração a compatibilização com o
corredor das linhas associadas, questão que se verificou ter sido considerada no estudo de grandes
condicionantes. Contudo, salienta-se a necessidade de avaliação conjunta deste tipo de projectos, de
forma a garantir uma avaliação mais integrada, que não se resuma a uma análise resumida de
impactes cumulativos.
Quanto à fase de construção da subestação e das linhas, uma vez que não é previsível que
ocorra em simultâneo, e tendo em conta a diferente incidência espacial de cada um dos projectos,
não se prevê a existência de impactes cumulativos.
Relativamente à fase de funcionamento/exploração dos projectos, prevê-se a existência de
alguns impactes cumulativos.
No que respeita ao ambiente sonoro, os impactes cumulativos com as futuras ligações eléctricas
à Subestação são considerados pouco significativos, uma vez que se prevê que as linhas também se
venham a estabelecer afastadas dos receptores sensíveis.
Os impactes na fauna verificam-se, sobretudo, sobre a avifauna e o lobo-ibérico. O risco de
colisão da avifauna com a subestação é reduzido, ao contrário do que acontece na presença das
linhas eléctricas. Assim, este impacte, indirectamente associado à subestação, deverá ser alvo de
medidas de minimização específicas aquando da concepção dos projectos das linhas eléctricas.
Quanto à afectação da área utilizada pelo lobo-ibérico é espectável que estes projectos conduzam a
uma redefinição dos corredores utilizados, não sendo considerado um impacte cumulativo
significativo, devido às características de ambos os projectos.
Do ponto de vista socioeconómico, o EIA identifica como impactes cumulativos com maior
significado a constituição de faixas de segurança às linhas eléctricas, sob as quais estará limitada a
construção de edifícios, que deverão respeitar distâncias mínimas de segurança às linhas, e a
exploração de espécies florestais de crescimento rápido. Tendo em consideração que não se prevê
que a área envolvente da Subestação venha a ser urbanizável e que não existem plantações de
espécies florestais de crescimento rápido nas imediações, concorda-se que este impacte não se
afigura significativo.
Relativamente à paisagem envolvente, esta será inevitavelmente afectada pela futura ligação de
novas linhas eléctricas a esta Subestação, contribuindo, conjuntamente, para a diminuição da
qualidade visual da paisagem local. Este impacte afigura-se como significativo e certo, apesar de se
considerar que a integração paisagística da Subestação contribuirá para a redução parcial deste
impacte. Este impacte tenderá a atenuar-se com a distância, pela natural dispersão dessas linhas por
diferentes direcções.
Tendo em consideração que os projectos das novas linhas eléctricas a instalar serão
acompanhados de Estudos Ambientais (EIA ou EIncA), onde serão analisados os respectivos impactes
sobre o ambiente e se proporão medidas de minimização, os potenciais impactes cumulativos
identificados poderão ser posteriormente alvo de minimização, pelo que se considera que os
impactes cumulativos das linhas eléctricas e da subestação não inviabilizam a concretização do actual
projecto em análise.
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9. Contributos de Entidades Externas
9.1 Resumo dos Resultados da Consulta Pública
A consulta pública do projecto em análise decorreu durante 22 dias úteis, entre 8 de Maio e 24
de Junho de 2009, tendo sido recebidos três pareceres, com a seguinte proveniência:
• Direcção-Geral de Agricultura e Desenvolvimento Rural – DGADR;
• Direcção Regional de Agricultura e Pescas do Norte – DRAPN;
• Ministério da Defesa Nacional - Gabinete do Chefe do Estado Maior da Força Aérea.
A Direcção-Geral de Agricultura e Desenvolvimento Rural – DGADR informa que o projecto não
apresenta implicações com estudos, projectos ou acções da área de sua competência directa.
Refere que o projecto se localiza em área com características agrícolas onde existem parcelas
cultivadas com cereal (centeio, aveia) ou batata, parcelas em pousio, algumas áreas já ocupadas por
matos altos e, ainda, plantações de castanheiros na sua vizinhança. Parte da plataforma da
subestação bem como o acesso a esta sobrepõem-se a áreas de Reserva Agrícola Nacional (RAN).
Conclui que nada tem a opor ao projecto no que relaciona com áreas da sua competência
directa.
A Direcção Regional de Agricultura e Pescas do Norte – DRAPN menciona que o projecto em
causa propõe uma ocupação de 7 800,00 m2 de solos incluídos em Reserva Agrícola Nacional (RAN),
o que torna necessário a obtenção de parecer favorável prévio da Entidade Regional do Norte da
RAN.
Informa que não foram identificados outros espaços com condicionantes agrícolas relevantes e,
também, não existir qualquer projecto ou estudo a implementar por parte da DRAPN nessa área.
O Gabinete do Chefe do Estado Maior da Força Aérea informa que o projecto pretendido não se
encontra abrangido por qualquer Servidão de Unidade afecta à Força Aérea.
Face ao exposto nenhum dos pareceres recebidos se opõem à execução do projecto no que se
relaciona com as suas áreas de competência. Contudo, são feitas algumas recomendações, dado a
implementação/ocupação do projecto em causa ser feita em solos pertencerem à Reserva Agrícola
Nacional (RAN).
9.2 Resumo do Conteúdo dos Pareceres Externos
No âmbito da consulta a entidades externas ao processo de AIA, foi solicitado parecer a algumas
entidades, tendo sido recebidos os contributos que se apresentam resumidos de seguida e na íntegra
no Anexo II.
A Autoridade Florestal Nacional informa que não existem condicionalismos, decorrentes da
legislação ambiental, à concretização do empreendimento, emitindo parecer favorável. Salienta a
necessidade de cumprimento de medidas e acções no âmbito da protecção da floresta contra
incêndios, além de recomendações de espécies a utilizar no âmbito da integração paisagística.
A ANA – Aeroportos de Portugal, S.A. salienta a necessidade de assegurar a sinalização/
balizagem dos elementos da subestação, caso se verifique necessário, e que o projecto definitivo
deverá ser submetido a nova apreciação por parte da ANA.
A Câmara Municipal de Valpaços refere que a área prevista para a implantação do projecto se
localiza numa rota de migração de aves planadoras e passeriformes, pelo que poderão ocorrer
impactes negativos significativos sobre a avifauna, sobretudo devido à presença de linhas, pelo que
considera relevante uma análise de impactes cumulativos.

Processo AIA n.º 2101

18/23

Parecer da Comissão de Avaliação
Subestação de Valpaços 220/60 kV

A Direcção-Geral de Energia e Geologia emitiu um parecer favorável ao projecto da Subestação
de Valpaços, incluindo medidas de minimização a implementar, considerando que não são
expectáveis impactes negativos significativos.
A Estradas de Portugal, S.A. informa que a área do projecto não interfere com a rede de infraestruturas rodoviárias, existente ou projectada, desta empresa.
O Instituto Geográfico Português informa que as infra-estruturas a implementar não constituem
impedimento para as actividades desenvolvidas por este Instituto.

10. Síntese Conclusiva
O projecto da Subestação de Valpaços, localizado na freguesia de Friões, concelho de Valpaços,
tem como principais objectivos assegurar a melhoria das condições de alimentação aos consumos de
energia eléctrica em Trás-os-Montes, além de fornecer condições para a recolha e transporte dos
montantes de energia renovável. Contribuirá, ainda, para o aumento da capacidade de interligação
com a rede espanhola, tendo em conta os compromissos inerentes à criação do Mercado Ibérico de
Electricidade.
O projecto actualmente sujeito a avaliação de impacte ambiental resultou de uma relocalização
de um anterior projecto, uma vez que se verificou um elevado impacte visual junto do sítio
arqueológico do Alto do Castelo, não só inerente à implantação da Subestação, como também em
relação às linhas eléctricas associadas. A relocalização da Subestação em cerca de 500 m permitiu,
assim, minimizar os impactes na paisagem e no património arqueológico da região envolvente.
Os impactes ambientais de uma subestação encontram-se estritamente relacionados com os
impactes das linhas eléctricas associadas, o que se demonstra pelos antecedentes do actual projecto.
Neste âmbito, salienta-se a importância de uma avaliação conjunta destes projectos, o que permitirá
uma análise mais aprofundada dos impactes, suprimindo as lacunas inerentes a uma análise de
impactes cumulativos.
A área do projecto apresenta características essencialmente rurais, ocupando a plataforma da
Subestação principalmente áreas de matos (vegetação densa), pastagens naturais e algumas parcelas
agrícolas, parte lavradas e parte em pousio.
A via de acesso à Subestação será parcialmente construída sobre um caminho rural já existente.
Quanto à existência de receptores sensíveis, na envolvente da área do projecto, salienta-se a
existência de uma habitação isolada a cerca de 530 m e habitações pertencentes à povoação de
Quintela, a cerca de 730 metros.
Dos cerca de 3 ha ocupados pela plataforma da Subestação e respectivo acesso, cerca de 0,8 ha
correspondem a áreas integradas em RAN.
No que respeita aos impactes do projecto apresentado, verifica-se que estes ocorrerão,
sobretudo, durante a construção da Subestação e respectivo acesso, de forma transversal a todos os
factores ambientais analisados, decorrentes das actividades usuais nesta fase.
Durante a fase de construção, as acções de terraplenagens, a construção da plataforma e
respectivos acessos e a movimentação de maquinaria e veículos poderão provocar impactes nos
solos, pela sua contaminação acidental, na qualidade das águas e na qualidade do ar, devido à
emissão de poeiras. Contudo, considera-se que estes impactes poderão ser devidamente evitados
e/ou minimizados com a implementação das medidas adequadas.
O caminho de acesso à Subestação irá intersectar uma linha de água. Tendo em consideração
que o traçado proposto se afigura como o mais favorável, e que é prevista uma passagem hidráulica,
considera-se que esta afectação não é significativa para as condições de escoamento da região.
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Considera-se que a destruição de pelo menos quatro pequenos reservatórios de águas pluviais e
de um poço, associados aos usos agrícolas das parcelas afectadas, constitui um impacte pouco
significativo, tendo em consideração que a alteração dos usos do solo deixa de justificar a existência
destes pontos de água. Contudo, caso existam utilizadores lesados com a perda, deverão ser
implementadas medidas compensatórias.
Também ao nível da área a impermeabilizar, uma vez que não é significativa, não se prevêem
impactes decorrentes da drenagem das águas pluviais provenientes dessa área.
Destaca-se que a área objecto de estudo está incluída na área de distribuição do lobo ibérico a
Norte do Rio Douro. É também considerada uma área relevante para a avifauna. Considerando a
intervenção humana existente na área da subestação, admite-se que a probabilidade de utilização do
local pelo lobo-ibérico é reduzida. Tendo em conta as características do projecto, as principais
afectações poderão ocorrer durante a fase de construção. São previstas medidas de minimização
para este impacte.
Contudo, e tendo presente os efeitos cumulativos expectáveis, nomeadamente com a
construção e ligação das linhas de Lagoaça/Macedo de Cavaleiros/Valpaços e de Valpaços/Vila Pouca
de Aguiar, recomenda-se que a subestação agora em causa venha a ser considerada nos planos de
monitorização do lobo ibérico e da avifauna que venham a ser implementados.
Tendo em conta a distância aos receptores sensíveis mais próximos (cerca de 530 m), não se
prevêem impactes significativos no ambiente sonoro. Os impactes inerentes à circulação de veículos,
na povoação atravessada (Quintela), apesar de negativos assumem-se de carácter temporário e de
abrangência local.
A nível socioeconómico, destaca-se a ocupação de solos com aproveitamento agrícola, com
perda de rendimento dos proprietários, embora este impacte se afigura pouco significativo, face à
ocupação actual do solo.
Associado à fase de construção mas também ao longo de toda a fase de exploração, destaca-se
o impacte negativo associado ao efeito visual e paisagístico desta infra-estrutura, sobretudo na
povoação de Quintela. Considera-se que a eficaz integração paisagística do projecto permitirá a
minimização deste impacte.
As medidas de minimização do EIA, genéricas e específicas, afiguram-se adequadas face aos
impactes assinalados, sendo de salientar a pertinência e importância da concretização do projecto de
integração paisagística, de forma a permitir uma melhor integração visual da área da subestação
relativamente ao elemento patrimonial Alto do Castelo.
Na fase de funcionamento da subestação existem situações de potencial risco ambiental,
nomeadamente a ocorrência de perdas/fugas de óleos dos transformadores ou de fuga de
hexafluoreto de enxofre. Contudo, a ocorrência destas situações é muito pouco provável e as suas
consequências encontram-se acauteladas através das medidas de gestão previstas.
Face ao exposto, a CA considera que o projecto da Subestação de Valpaços é viável do ponto de
vista ambiental, emitindo parecer favorável, condicionado ao cumprimento da legislação específica
aplicável, às condicionantes, medidas de minimização e programas de monitorização referidos.
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11. Condicionantes, Medidas de Minimização e Programas de Monitorização
11.1 Condicionantes
1. Apresentação do parecer favorável da Entidade Regional da RAN para o melhoramento do
caminho de acesso localizado na Reserva Agrícola Nacional;
2. No que concerne ao atravessamento de um curso de água classificado como REN, deverá o
proponente respeitar a drenagem natural dos terrenos, garantindo a minimização da
contaminação dos solos e da água, de acordo com o requisito ii) da subalínea n-2) da alínea n) do
ANEXO I da Portaria n.º 1356/2008, de 28 de Novembro;
3. Comunicar à ARH Norte a selagem do poço na área de implantação da plataforma da subestação.

11.2 Medidas de Minimização para a Fase de Construção
11.2.1 Fase prévia à Construção
1) Estabelecer um calendário de obra que seja compatível com a não perturbação do ciclo
reprodutivo do lobo-ibérico, nomeadamente a não realização de obras com equipamentos
pesados ou particularmente ruidosas entre o pôr e o nascer do sol, entre Fevereiro e Outubro;
2) Calendarizar, sempre possível, as acções de desmatação para fora do período de Março a Maio,
para evitar a perturbação do período de reprodução da maioria das aves;
3) Divulgar o calendário dos trabalhos junto das populações locais, através da sua comunicação às
autarquias locais (Câmara Municipal de Valpaços e Junta de Freguesia de Friões), indicando os
locais da obra e a eventual afectação temporária de acessos e circulações;
4) Disponibilizar, pelo adjudicatário da obra, um contacto telefónico equipado com atendedor de
chamadas, a funcionar durante todo o período de obras, para atendimento de pedidos de
esclarecimento, sugestões e reclamações. Este canal de comunicação deverá ser devidamente
publicitado na área da Subestação e na Junta de Freguesia envolvida (Friões);
5) Realizar acções de formação e sensibilização ambiental dirigidas aos trabalhadores e
encarregados envolvidos, relativamente às acções susceptíveis de causar impactes ambientais e
às medidas de minimização a aplicar;
11.2.2 Fase de Construção
6) Implementação do Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra, integrado no Estudo de
Impacte Ambiental, devidamente complementado com as medidas apresentadas;
7) Concretização das medidas n.os: 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 19, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33,
34, 35, 37, 40, 41, 43, 45, 47, 49, 50, 51, 52, 53 e 54, consagradas no documento «Medidas de
Minimização Gerais da Fase de Construção», da Agência Portuguesa do Ambiente (disponíveis
em www.apambiente.pt), devidamente adaptadas ao projecto da Subestação de Feira;
8) Embora estejam já definidos os locais de estaleiros para as duas fases de obra, qualquer outra
instalação de apoio à obra, como estaleiros secundários, depósitos, parques de material e
equipamentos, etc., que vier a ser necessária deverá respeitar a distância mínima de 50 m em
relação às linhas de água e talvegues naturais;
9) As actividades de desmatação e decapagem de solos deverão ser objecto de acompanhamento
arqueológico e de realização de prospecção prévia nos locais onde se verificou deficiente
visibilidade dos solos nas prospecções já efectuadas;
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10) Nas situações em que estes locais impliquem a desmatação ou o revolvimento de solos, deverá
ser feita previamente uma prospecção arqueológica sistemática da área a utilizar;
11) Para as ocorrências Guimbra 5 e Guimbra 8, deverá ser feito o seu registo gráfico e descritivo;
12) As ocorrências Guimbra 2, 3, 4, 6 e 7 deverão ser sinalizadas, para evitar a sua destruição; caso
esta venha a ocorrer, deverá igualmente proceder-se ao seu registo gráfico e descritivo;
, sempre que aplicável, realizar-se
13) O
(p.e. aparadeiras, mantas absorventes);
14) O adjudicatário da obra deverá prever e manter disponível um produto ou material absorvente
adequado ao tipo de produtos manuseados e em quantidade suficiente para actuação em caso
de emergência ambiental, como seja o derrame no solo, redes de drenagem de águas pluviais ou
cursos de água nos estaleiros e nas frentes de obra;
15) As terras sobrantes que não forem utilizadas na protecção dos taludes nem modeladas no
interior do terreno da REN, S.A. deverão ser levadas a vazadouro licenciado, preferencialmente
com utilização para recuperação de pedreiras ou manchas de empréstimo desactivadas;
16) Remoção e deposição temporária de entulhos e dos restantes resíduos resultantes de
escavações, em locais adequados. Os produtos sobrantes da escavação deverão ser
depositados/removidos de acordo com as seguintes indicações:
a. terra vegetal proveniente da decapagem dos solos – manter em zona plana, para
posterior utilização na recuperação paisagística das zonas afectadas;
b. escombreiras generalizadas (materiais inertes) – colocada na área adjacente à
subestação ou em locais planos, afastados de zonas sensíveis, para posterior utilização,
em aterros diversos.
17) As actividades de construção ruidosas só poderão ter lugar para além das 20h00, assim como aos
sábados, domingos e feriados, mediante licença especial de ruído, emitida pela Câmara
Municipal; no período nocturno, estas actividades serão condicionadas às restrições
preconizadas para protecção do lobo-ibérico, não devendo ter lugar neste período nocturno
entre Fevereiro e Outubro;
18) Aplicação do projecto de integração paisagística, que prevê a colocação de uma cortina arbórea
do lado sul da Subestação, para melhor integração visual da área intervencionada, em relação ao
Alto do Castelo.
19) Limpeza dos locais do estaleiro e zonas de trabalho após a conclusão dos trabalhos de
construção; de forma a não comprometer, a longo prazo, a qualidade da água superficial e
subterrânea;
20) Após a conclusão da obra, e assim que seja tecnicamente possível, deverão ser retirados todos os
materiais sobrantes ou outros resíduos existentes sobre o terreno, mesmo que dentro da área
propriedade da REN, S.A.;
21) Deverá ser dado integral cumprimento ao Projecto de Integração Paisagística previsto, devendo
ser reutilizados as camadas de solo e outros materiais armazenados e retirados na fase de
desmatação e decapagem.
11.2.3 Fase de Exploração
22) Garantir a funcionalidade de todo o sistema de drenagem das águas pluviais, através de vistorias
periódicas e de operações de limpeza, pelo menos no início da estação húmida;
23) Garantir o funcionamento dos órgãos hidráulicos na via de acesso à Subestação, para
manutenção das condições de circulação das linhas de água intersectadas;
24) Manutenção de todos os revestimentos vegetais que vierem a ser executados em boas
condições, como forma de protecção contra a erosão como, por exemplo, nas espaldas dos
taludes de escavação ou de aterro;
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25) Manutenção dos equipamentos utilizados (principalmente os disjuntores que contêm SF6), de
forma a reduzir as emissões e possíveis casos de acidente com destruição de um pólo de um
disjuntor;
26) Em caso de esvaziamento dos compartimentos que contêm SF6, este será sempre realizado de
forma controlada para um depósito de trasfega apropriado, com vista ao seu posterior
tratamento;

11.3 Programas de Monitorização
11.3.1 Programa de Monitorização da Fauna

Tendo presente os efeitos cumulativos expectáveis, nomeadamente com a construção e ligação
das linhas de Lagoaça/Macedo de Cavaleiros/Valpaços e de Valpaços/Vila Pouca de Aguiar,
recomenda-se que a subestação agora em causa venha a ser considerada nos planos de
monitorização do lobo ibérico e da avifauna que venham a ser implementados.
11.3.2 Programa de Monitorização do Ambiente Sonoro

Face à reduzida ordem de grandeza dos níveis sonoros por contribuição da Subestação de
Valpaços e à distância a que se situam os receptores sensíveis (o ponto receptor mais próximo da
subestação – ponto A3 – é uma habitação isolada a cerca de 530 m), considera-se que o Programa de
Monitorização do ambiente sonoro apresentado pelo estudo só deva ser efectuado para os
receptores onde ocorra reclamação.
Em caso de reclamação, as medições acústicas devem ter em conta os seguintes aspectos:
a) Nas campanhas a realizar deverá ser registado o parâmetro LAeq, nos três períodos de
referência (diurno, entardecer e nocturno), tendo em vista a determinação dos indicadores
Lden e Ln. Por outro lado, as medições deste parâmetro deverão ser efectuadas em modos
Fast e Impulse e em bandas de 1/3 de oitava para aferição da presença de componentes
impulsivas e tonais, tendo em vista a determinação do nível de avaliação LAr. Salienta-se a
importância das medições avaliarem a existência de componentes tonais, uma vez que estas
são características de subestações;
b) As medições deverão ser efectuadas de acordo com os procedimentos descritos na Norma
Portuguesa NP 1730 (1996), complementada com os procedimentos constantes da Circular
de Clientes nº 02/2007 – Critérios de acreditação transitórios relativos à representatividade
das amostragens de acordo com o Decreto-Lei n.º 9/2007 do Instituto Português de
Acreditação (IPAC) de Fevereiro de 2007, de forma a assegurar que os resultados das
medições sejam representativos do período temporal que se pretende caracterizar.
11.3.3 Registo de Reclamações e Pedidos de Informação

Deve ser elaborado, nas fases de construção e exploração, um relatório contendo eventuais
reclamações e pedidos de informação, bem como o seguimento que lhes foi dado, pelo promotor.
Este relatório deverá ser enviado à Autoridade de AIA, com periodicidade anual.
Caso se verifique a inexistência de reclamações, dispensa-se o envio do mesmo.
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Anexo I
Enquadramento Nacional, Regional e Local do Projecto
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Anexo II
Pareceres de Entidades Externas
Autoridade Florestal Nacional
ANA – Aeroportos de Portugal, S.A.
Direcção-Geral de Energia e Geologia
Instituto Geográfico Português
Estradas de Portugal, S.A.
Câmara Municipal de Valpaços
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