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DECLARAÇÃO DE IMPACTE AMBIENTAL 
Identificação 

Designação do Projecto: Linha Valpaços - Vila Pouca de Aguiar, a 220 kV (400 kV) 

Tipologia de Projecto: Anexo I - ponto 19 Fase em que se encontra 
o Projecto: Projecto de Execução 

Localização: Concelhos de Valpaços, de Chaves e de Vila Pouca de Aguiar 
Proponente: REN - Rede Eléctrica Nacional, S.A. 
Entidade licenciadora: Direcção-Geral de Energia e Geologia 
Autoridade de AIA: Agência Portuguesa do Ambiente (APA) Data: 6 de Dezembro de 2010

 

Decisão: 

Declaração de Impacte Ambiental (DIA): 

• Desfavorável ao traçado da linha compreendido entre os apoios 59 a 80; 

• Favorável condicionada ao restante traçado. 

 

Condicionantes: 

1. O troço compreendido entre a Subestação de Valpaços e o apoio 4 deve ser 
integrado na linha Valpaços-Macedo de Cavaleiros, através de apoios comuns, 
configurando neste troço uma linha dupla a 220 kV.  

2. Obtenção do levantamento da proibição imposta pelo regime jurídico relativo a 
terrenos com povoamentos florestais percorridos por incêndios, de acordo com o 
disposto no Decreto-Lei n.º 327/90, de 22 de Outubro, na sua redacção actual. 

3. Concretização dos estudos e planos a entregar em licenciamento, das medidas de 
minimização e de compensação, bem como do programa de monitorização 
constante da presente DIA. 

4. A presente DIA não prejudica a necessária obtenção de quaisquer outros 
pareceres, autorizações e/ou licenças previstos no quadro legislativo em vigor, 
como sejam as entidades com competências específicas nas áreas sujeitas a 
condicionantes e servidões. 

 

Elementos a apresentar 
previamente ao 
licenciamento: 

 

Devem ser remetidos à Autoridade de AIA, para análise, os seguintes elementos: 

1. Apresentação do Plano de Acompanhamento Ambiental alterado, de forma a 
integrar todas as medidas adicionais preconizadas na presente DIA.  

2. Documento contendo informação sobre os locais de estaleiro e de deposição de 
materiais, bem como os acessos a criar ou beneficiar, com memória descritiva e 
plantas. O documento deve informar acerca das frentes de trabalho e do número 
de postos de trabalho a criar.  

3. Estudo de diagnóstico dos impactes negativos previstos sobre a população de 
lobo-ibérico decorrentes da instalação dos troços aprovados, que inclua informação 
sobre adequabilidade e aumento da eficácia das medidas específicas identificadas. 
Este estudo deve abranger a área da futura alternativa ao troço não aprovado, 
fundamentando a opção escolhida. Deve ser efectuado por especialistas com base 
no conhecimento actualmente existente sobre a dinâmica das alcateias afectadas 
pelo projecto em análise.  

 
Outras condições para licenciamento ou autorização do projecto: 

Medidas de minimização: 

1. Executar as seguintes medidas constantes na Lista de Medidas de Minimização Gerais da Fase de Construção, 
disponíveis no sítio de Internet da Agência Portuguesa do Ambiente: 1, 2, 3, 9, 14, 15, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 
31, 38, 50, 53; 
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Fase prévia à construção 

2. Planear e executar a abertura de acessos em colaboração com os proprietários/arrendatários dos terrenos a 
afectar. Caso não possa ser evitada a interrupção de acessos e caminhos, deve ser encontrada, previamente à 
interrupção, uma alternativa adequada, de acordo com os interessados, garantindo o acesso às propriedades; 

3. Divulgar e promover sessões de apresentação do projecto nas Juntas de Freguesia atravessadas, referindo o 
objectivo, a natureza, a localização da obra, as principais acções a realizar, a calendarização, os riscos 
associados e as respectivas medidas de prevenção e de protecção e as principais afectações à população. 

4. Implementar um mecanismo de atendimento ao público para esclarecimento de dúvidas e atendimento de 
eventuais reclamações, designadamente a disponibilização de um livro de reclamações nas Juntas de Freguesia 
afectadas. 

Fase de construção 

Instalação e operação de estaleiros e parques de materiais 

5. A carta de “Áreas de Restrição à Colocação de Estaleiros”, apresentada no Estudo de Impacte Ambiental (EIA) 
(Desenho 8), deve considerar e incluir as áreas de “Elevada Qualidade Visual” e de “Elevada e Muito Elevada 
Sensibilidade Visual”, igualmente cartografadas no EIA, para que estas áreas sejam consideradas como 
condicionantes à localização dos estaleiros e outras afectações decorrentes da fase de obra. 

6. Definir o local, ou locais, de instalação de estaleiros, parques e áreas de depósito de terras e materiais, 
considerando que devem ser privilegiadas localizações em áreas já intervencionadas ou preparadas para esse 
efeito (áreas industriais, antigos estaleiros, pavilhões, entre outras). No caso de não vir a ser possível instalar os 
estaleiros nestes locais, devem ser excluídas as áreas condicionadas identificadas no EIA (Desenho 8), assim 
como áreas a menos de 50 m de linhas de água permanentes ou de captações subterrâneas de água para 
abastecimento público, e em áreas de domínio hídrico. Devem ainda ser privilegiados locais de declive reduzido e 
com acesso próximo, para evitar ou minimizar movimentações de terras e abertura de acessos; 

7. Devem ser excluídas, na instalação de estaleiros e de parques de materiais, as manchas de carvalhal (habitat 
9230) próximas dos apoios 7, 11 e 12, áreas de castinçal (habitat 9260) na envolvente aos apoios 12 e 42, 
bidoais ripícolas (habitat 91E0*pt2) na envolvente aos apoios 92 e 93, e a galeria ripícola de amieiros (habitat 
91E0*) próximo do apoio 7; 

8. No armazenamento e manuseamento de produtos químicos e de resíduos no estado líquido, devem ser previstos 
meios de contenção secundária (tais como paletas retentoras); 

9. Quando não existir, executar uma rede de drenagem periférica nas plataformas de implantação dos estaleiros; 

10. As operações de manutenção (lavagem, mudança de óleos, substituição de peças, entre outras) de máquinas e 
equipamentos devem ser executadas em área adequada no estaleiro; 

Construção e reabilitação de acessos 

11. A rede de caminhos de obra deve evitar a abertura de novos acessos, privilegiando a utilização de caminhos já 
existentes para acesso à obra; 

12. Sempre que a abertura de novos acessos for inevitável, ou na regularização dos acessos existentes, a mesma 
deve ser feita de modo a minimizar a criação de taludes e a desmatação, procurando que tenham o perfil mínimo 
indispensável para a circulação dos equipamentos, não devendo ser utilizados materiais com características 
impermeabilizantes; 

13. Não afectação das manchas correspondentes a habitats prioritários (Lista da Directiva Habitats), no caso de 
abertura ou reabilitação de acessos; 

14. Sinalizar os acessos definidos, devendo ser impedida a circulação fora destes acessos; 

15. Nas áreas identificadas como sensíveis para o lobo-ibérico, tendo por base o estudo de diagnóstico a realizar 
(elemento n.º 3 da presente DIA), só devem ser abertos os acessos que vierem a ser considerados como 
indispensáveis e os mesmos devem ser obrigatoriamente encerrados após o término da obra; 

16. Os acessos abertos que não tenham utilidade posterior devem ser desactivados, procedendo-se à criação de 
condições para a regeneração natural da vegetação, através da descompactação do solo; 

Desmatação e decapagem de solos 

17. Restringir ao mínimo o número de exemplares de castanheiro a abater; 
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18. As zonas seleccionadas para serem sujeitas a desmatação e as árvores a serem alvo de poda ou corte devem 
ser assinaladas com marcas visíveis permitindo a identificação das áreas de intervenção em qualquer instante; 

19. As intervenções de desmatação e decapagem devem ser feitas com equipamentos dotados de mecanismos de 
retenção de eventuais faíscas, para minimização de risco de incêndio; 

Escavações e movimentação de terras 

20. Em situações eventuais onde, nas áreas de implantação dos apoios e de caminhos de acesso a criar, se 
reconheça existir vertentes geomorfologicamente instáveis ou solos com elevado risco de erosão, as 
movimentações de terras devem ser limitadas ao mínimo indispensável e devem ser criadas estruturas de 
consolidação; caso seja necessário abrir novos acessos estes devem ser marginados por estruturas de 
consolidação e acompanhar, na medida do possível, as curvas de nível; 

21. No caso em que os apoios sejam implementados em zonas de declive acentuado (superior a 8%), proceder à 
drenagem periférica na área de trabalho, com valas superficiais, de forma a reduzir o escoamento sobre os locais 
onde ocorrerá a mobilização do solo; 

Protecção de recursos hídricos 

22. Condução dos trabalhos de modo a minimizar-se o período em que os solos ficam descobertos, sendo 
conveniente minimizar as intervenções durante os períodos de maior pluviosidade; 

23. Realização das acções que envolvem mobilização das terras de modo a evitar ou minimizar a criação de áreas 
topograficamente deprimidas e a criação de obstáculos a uma eficaz drenagem das águas pluviais; 

Protecção de valores naturais 

24. Devem ser salvaguardados, através de sinalização e protecção, todos os exemplares arbóreos e arbustivos que 
não perturbem a execução da obra, mesmo quando se encontrem fora das áreas a intervencionar, mas que, pela 
proximidade a estas, possam ser acidentalmente afectadas. Acresce que, quando sujeitas a regime de protecção, 
deve-se respeitar o exposto na respectiva legislação em vigor; 

25. Minimizar a afectação decorrente das diferentes actividades inerentes à fase de obra sobre as manchas de 
carvalhal (habitat 9230) próximas dos apoios 7, 11 e 12, áreas de castinçal (habitat 9260) na envolvente aos 
apoios 12 e 42, bidoais ripícolas (habitat 91E0*pt2) na envolvente aos apoios 92 e 93, e a galeria ripícola de 
amieiros (habitat 91E0*) próximo do apoio 7; 

26. Não devem ser intervencionadas as zonas de floresta autóctone, nomeadamente carvalhais, em áreas 
identificadas como sensíveis para o lobo, tendo por base o estudo de diagnóstico a apresentar (elemento n.º 3 da 
presente DIA). 

27. Deve ser feita a instalação de sinalização do tipo Intensiva para a avifauna (BFD com 30 cm de diâmetro, fixação 
dupla e 1 m de comprimento, colocados a intervalos de 10 m em cada um dos cabos de guarda, de forma 
alternada para que em perfil resulte numa sinalização de 1 BDF a cada 5 m) entre os apoios 27 a 34 (cumeada 
secundária da Serra da Padrela), 45 a 50 (cumeada principal da Serra da Padrela) e 86 a 94 (proximidade da IBA 
Serras do Alvão/Marão e da albufeira da ribeira da Peliteira), nos termos do “Manual de apoio à análise de 
projectos relativos à instalação de linhas aéreas de distribuição e transporte de energia eléctrica” (ICNB, 2008) e 
do “Guia Metodológico para a Avaliação de Impacte Ambiental de Infra-estruturas da Rede Nacional de 
Transporte de Electricidade” (APAI, 2008); 

28. Adequar os trabalhos de obra, bem como os de reparação/manutenção da linha, de forma a minimizar o impacte 
sobre as fases mais sensíveis do ciclo de reprodução do lobo-ibérico, nomeadamente durante o acasalamento 
(Fevereiro e Março), nascimento das crias (Abril e Maio) e dependência das crias (Maio a Outubro), devendo ser 
evitados os trabalhos passíveis de causar maior perturbação (trabalhos que envolvam maior frequência de 
maquinaria pesada e elevado níveis de ruído) nos períodos entre o pôr e o nascer do sol durante essas épocas 
do ano nas seguintes áreas: apoios 1 a 21, apoios 39 a 59 e apoios 83 a 94. Estes locais devem ser revistos e 
adaptados com base nos resultados do estudo de diagnóstico a efectuar (elemento n.º 3 da presente DIA); 

29. Restringir ao mínimo as intervenções sobre os caminhos existentes junto aos apoios 1 a 21, 39 a 59 e 83 a 94, 
dada a sensibilidade destas áreas pelos valores naturais presentes devido à presença do lobo-ibérico. Estes 
locais devem ser revistos e adaptados com base nos resultados do estudo de diagnóstico a efectuar; 

Acompanhamento arqueológico e protecção de valores patrimoniais 

Medidas genéricas: 

30. As ocorrências arqueológicas, assinaladas no Desenho 7 do EIA (Síntese de Condicionantes), devem ser 
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incluídas na cartografia; 

31. Acompanhamento das obras por arqueólogo durante a instalação de estaleiros, as fases de decapagem, 
desmatação e terraplenagens, abertura de acessos, escavação de caboucos para a fundação dos apoios e de 
todas as acções que impliquem revolvimento de solos. O acompanhamento deve ser efectuado por um 
arqueólogo, por frente de trabalho, quando as acções inerentes à implementação do projecto não sejam 
sequenciais mas sim simultâneas. Quando estas intervenções tiverem lugar em áreas não prospectadas durante 
o EIA, deve ser realizada uma prospecção prévia desses locais;  

Medidas específicas: 

32. Deve ser realizada uma reprospecção, após desmatação, das áreas que se apresentavam com coberto vegetal 
que impediu uma correcta visualização do solo na envolvente dos seguintes apoios: 3, 7, 10, 11, 13, 15, 20, 21, 
22, 24, 28, 29, 50, 51, 54, 55, 60, 66, 75, 77, 78, 79, 80, 82 e 87; 

33. Para as ocorrências 1, 2 e 5 determina-se, no âmbito da abertura dos caboucos dos apoios mais próximos (AP02, 
03 e 08), que estes sejam abertos com recurso a decapagens mecânicas de 30 em 30 cm. No que se refere a 
outras frentes de obra associadas, deve proceder-se à realização de decapagens mecânicas de 30 em 30 cm 
caso ocorram movimentos de solos a menos de 50 m destas ocorrências; 

34. Para a ocorrência 3, dado que se encontra a mais de 100 m de qualquer apoio, não se recomendam medidas no 
âmbito da abertura de caboucos. No que se refere à minimização de impactes decorrentes da construção de 
outras infra-estruturas do projecto, determina-se o acompanhamento, sinalização e redução ao indispensável dos 
movimentos de terras no local; 

35. Quanto à ocorrência 4 determina-se, no âmbito da abertura de caboucos do apoio mais próximo (AP07), o 
registo, sinalização e conservação. Quanto a outras infra-estruturas do projecto, determina-se ainda, além do 
registo, sinalização e conservação, o seu afastamento para uma distância não inferior a 30 m; 

36. No caso das ocorrências 6 e 11 (marcos divisórios), determina-se a sua sinalização e conservação caso qualquer 
outra frente de obra associada se encontre a menos de 50 m. Define-se ainda a necessidade, em caso de colisão 
com alguma infra-estrutura associada à construção da linha (acessos, estaleiros, entre outras), de registo e 
transladação dos marcos para local o mais próximo possível das suas posições originais, para que continuem a 
cumprir a sua função; 

37. No caso da ocorrência 13, determina-se a sua sinalização e conservação caso qualquer outra frente de obra 
associada se encontre a menos de 50 m. 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, entre outras); 

38. No caso das ocorrências 15, 18 e 28, determina-se a sua sinalização, registo e conservação (no caso da 
ocorrência 28 apenas a sua sinalização e conservação) caso qualquer outra frente de obra associada se encontre 
a menos de 50 m; 

39. No caso da ocorrência 23 e 26, determina-se a conservação e utilização de caminhos alternativos, para que a 
ocorrência não seja utilizada por maquinaria pesada associada à obra. Caso seja absolutamente necessário a 
utilização destes caminhos, devem ser cobertos com geotêxtil e uma almofada de terra; 

40. Para as ocorrências 16 e 19 determina-se o acompanhamento em fase de obra e o afastamento para uma 
distância não inferior a 100 m de outras infra-estruturas do projecto;  

41. Relativamente às ocorrências 14, 20, 21 e 22 deve ser garantida a sinalização e um afastamento de todas as 
infra-estruturas associadas para uma distância não inferior a 100 m; 

42. Para as ocorrências 7 e 27 determina-se a sua sinalização e conservação; 

43. No caso das ocorrências 8 e 17 determina-se a sinalização e conservação. Define-se ainda a necessidade, caso 
estas colidam com alguma infra-estrutura associada à construção da linha (acessos, estaleiros, entre outras), de 
registo e trasladação para local o mais próximo possível da posição original, para que continue a cumprir a sua 
função; 

44. Para as ocorrências 9, 10, 24 e 25 determina-se o seu registo, sinalização e conservação, quer relativamente à 
abertura de caboucos, quer em relação às infra-estruturas associadas à construção da linha (acessos, estaleiros, 
entre outras); 

45. Para a ocorrência 12, determina-se a realização de sondagens arqueológicas manuais previamente à 
implantação do apoio 28. Quanto a quaisquer outras infra-estruturas devem ser implantadas, pelo menos, a 200 
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m de distância da ocorrência, uma vez que se desconhece com exactidão a sua área de dispersão de material; 

Gestão de Resíduos 

46. Promover a adequada gestão de resíduos e efluentes, com base na implementação de um Plano de Prevenção e 
Gestão de Resíduos. 

Segurança e protecção civil 

47. Obrigatoriedade dos veículos afectos à obra circularem permanentemente de faróis médios ligados como forma 
de sinalização e visibilidade, contribuindo para minimizar riscos de atropelamentos e acidentes, devendo, para o 
efeito efectuar-se acções de sensibilização aos condutores de veículos; 

48. Instalação da sinalização para a navegação aérea, nos termos da CIA 10/03, de 6 de Maio, com a colocação de 
esferas de cor alternadamente vermelha ou laranja e branca, com um diâmetro mínimo de 0,6 metros, nos cabos 
de guarda dos vãos entre os apoios 20-21, 47-48, 48-49, 49-50, 58-59, 62-63, 65-66, 67-68, 69-70, 71-72, 76-77 
e 82-83; 

49. Comunicação do início da obra e da sua duração prevista aos serviços municipais de protecção civil dos 
concelhos abrangidos (Chaves, Valpaços e Vila Pouca de Aguiar). 

50. Proceder à substituição do ponto de água que se prevê inutilizar com a implantação do projecto, caso a 
Autoridade Nacional de Protecção Civil (ANPC) o considere necessário; 

51. Elaborar e seguir um Plano de Segurança/Emergência para a ocorrência de acidentes ou outras situações de 
emergência, durante a fase de construção, onde contemple, entre outras informações, os procedimentos a levar a 
cabo pela empresa responsável, de forma a minimizar os potenciais efeitos negativos; 

52. Tomar medidas de segurança, durante a fase de construção, de modo a que a manobra de viaturas e o 
manuseamento de determinados equipamentos não venha a estar na origem de focos de incêndio; 

53. Remover de modo controlado todos os despojos das acções de desmatação, desflorestação, corte ou decote de 
árvores, cumpridas que sejam as disposições legais que regulam esta matéria. Estas acções devem ser 
realizadas fora do período crítico de incêndios florestais e utilizando mecanismos adequados à retenção de 
eventuais faíscas; 

Fase final da construção 

54. Uma vez terminada a obra, e assim que seja tecnicamente possível, terão que ser removidos dos locais 
ocupados/intervencionados todos os materiais sobrantes ou outros resíduos existentes sobre o terreno. 

55. Todas as áreas intervencionadas no âmbito da obra a realizar deverão ser renaturalizadas após a conclusão das 
obras, através da desactivação dos acessos, remoção completa de pavimentos existentes, escarificação, 
descompactação do solo, modelação do terreno, de forma tão naturalizada quanto possível e o seu revestimento 
com as terras vegetais, de forma a criar condições favoráveis à regeneração natural e crescimento da vegetação 
autóctone; 

56. As terras sobrantes que resultarem das escavações a efectuar ou de outras operações necessárias à realização 
da obra deverão ser removidas para local adequado à sua deposição ou, em alternativa, usadas na 
renaturalização das zonas intervencionadas. 

Medidas de compensação:

1. Compensação financeira por abate prematuro do arvoredo nos perímetros florestais; 

2. Compensação pela redução da superfície arborizada e pela utilização de terrenos florestais, através da 
rearborização em locais a determinar no Perímetro Florestal afectado, recorrendo a espécies indicadas no Plano 
Regional de Ordenamento Florestal de Barroso e Padrela (Decreto Regulamentar n.º 3/2007, de 17 de Janeiro). 

Programa de monitorização:

Programa de Monitorização da Socioeconomia 

‐ Previamente ao início da obra, deve ser remetido um relatório sucinto com os resultados das sessões 
públicas de apresentação do projecto e das campanhas de esclarecimento às populações. 

‐ Durante o início da obra deve ser apresentado um relatório com o ponto de situação relativo a todos os 
processos de negociação de indemnizações com os proprietários e arrendatários das áreas directamente 
afectadas pelo projecto, ou decorrentes de menores valias fundiárias, bem como de desactivação de 
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actividades económicas. 

‐ Devem ser remetidos relatórios anuais, com eventuais reclamações e pedidos de informação, bem como o 
seguimento que lhes foi dado pelo promotor do projecto, com conhecimento às respectivas às Juntas de 
Freguesia envolvidas na área de estudo. 

‐ Apresentar, após execução dos apoios, elementos (também cartográficos) com a identificação do tipo de 
construções existentes e distância aos condutores, no corredor de 100 m para ambos os lados do eixo da 
linha. A localização de cada apoio, bem como os respectivos acessos deve ser objecto de uma planta 
correspondente a um levantamento topográfico local, a uma escala não inferior a 1:10.000, e a uma nota 
explicativa, que evidencie a minimização da afectação e/ou fragmentação de terrenos/parcelas agrícolas. 

 
Validade da DIA: 6 de Dezembro de 2012 

 
Entidade de verificação da 

DIA: Autoridade de AIA 

 

Assinatura: 

O Secretário de Estado do Ambiente 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Humberto Delgado Ubach Chaves Rosa 
(No uso das delegações de competências, despacho n.º 932/2010 (2.ª série), 

publicado no Diário da República de 14/01/2010) 
Anexo: Resumo do conteúdo do procedimento, incluindo dos pareceres apresentados pelas entidades consultadas; Resumo da 
Consulta Pública; e Razões de facto e de direito que justificam a decisão. 

  



 
MINISTÉRIO DO AMBIENTE E DO ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO 

Gabinete do Secretário de Estado do Ambiente 

 

 

Pág. 7 de 11 
 
 

Rua de O Século, 51 1200-433 Lisboa Telefones: 21 323 25 00 Fax: 21 323 16 58 
 

ANEXO 
 
 

Resumo do conteúdo do 
procedimento, incluindo 
dos pareceres 
apresentados pelas 
entidades consultadas: 

Resumo do procedimento de AIA 

 Início do procedimento de AIA a 29/03/2010. 

 A APA, enquanto Autoridade de AIA, nomeou a respectiva Comissão de Avaliação 
(CA), a 13/04/2010, composta por nove elementos, dos quais dois da APA, um da 
Administração da Região Hidrográfica (ARH) do Norte, um do Instituto de Gestão 
do Património Arquitectónico e Arqueológico (IGESPAR), um da Comissão de 
Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte (CCDR-N), um do Instituto de 
Conservação da Natureza e da Biodiversidade (ICNB), um da Direcção Regional 
da Cultura do Norte (DRC-Norte), um do Laboratório Nacional de Energia e 
Geologia (LNEG) e um do Instituto Superior de Agronomia/Centro de Ecologia 
Aplicada Prof. Baeta das Neves (ISA/CEABN). 

 A CA considerou necessário solicitar elementos adicionais ao proponente a 
12/05/2010 e a 09/06/2010. Estes elementos foram apresentados num volume – 
“Elementos adicionais ao EIA”. Após a análise destes elementos, foi declarada a 
conformidade do Estudo de Impacte Ambiental (EIA), a 22/06/2010.  

 Solicitação de pareceres a entidades públicas com competências para a 
apreciação do projecto.  

 Realização de uma visita técnica ao local de implantação do projecto a 
08/09/2010.  

 Consulta Pública a qual decorreu durante um período de 44 dias úteis, com início 
a 13/07/2010 e término a 10/09/2010. 

 Conclusão do Parecer Técnico Final da CA em Outubro de 2010. 

 Preparação da proposta de DIA e envio para a tutela (registo de entrada n.º 5595, 
de 22 de Outubro de 2010). 

 Realização de Audiência Prévia dos interessados, nos termos do artigo 100.º, e 
seguintes, do Código do Procedimento Administrativo, entre 25-10-2010 e 16-11-
2010. 

 Apresentação das alegações do proponente. 

 Análise das alegações pela Autoridade de AIA e envio para a tutela, a 02-12-2010, 
dos resultados da referida apreciação (registo de entrada n.º 6104, de 02-12-
2010). 

 Emissão da DIA. 

Resumo do parecer externo 

A AFN emite parecer favorável, apontando no entanto a necessidade de cumprimento 
de um conjunto de aspectos legais, de medidas de minimização e de compensação. 
Conclui serem expectáveis impactes negativos significativos e permanentes sobre 
espaços florestais, relevando assim a implementação de medidas de carácter 
compensatório, como sejam as vertidas na presente DIA. 

 

Resumo do resultado da 
consulta pública: 

Durante esta fase foram recebidos treze pareceres com a seguinte proveniência: 

 ANA, Aeroportos de Portugal, S.A.; 

 Autoridade Nacional de Protecção Civil (ANPC); 

 Direcção-Geral de Agricultura e Desenvolvimento Rural (DGADR); 

 Direcção Regional de Agricultura e Pescas do Norte (DRAP-N); 



 
MINISTÉRIO DO AMBIENTE E DO ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO 

Gabinete do Secretário de Estado do Ambiente 

 

 

Pág. 8 de 11 
 
 

Rua de O Século, 51 1200-433 Lisboa Telefones: 21 323 25 00 Fax: 21 323 16 58 
 

 Direcção Geral de Energia e Geologia (DGEG); 

 Câmara Municipal de Chaves; 

 Câmara Municipal de Valpaços; 

 Junta de Freguesia de Padrela e Tázem;  

 Junta de Freguesia de S. João da Corveira; 

 Câmara Municipal de Vila Pouca de Aguiar; 

 Junta de Freguesia de Bornes de Aguiar; 

 Junta de Freguesia de Tresminas; 

 Junta de Freguesia de Vreia de Jales. 

Os pareceres apresentados pelas entidades ANA, ANPC e DGADR não demonstram 
oposição destas entidades ao projecto, uma vez que o projecto não interfere: 

‐ Com nenhuma servidão aeronáutica civil; 

‐ Com a rede de telecomunicações da ANPC; 

‐ Com a utilização de locais de scooping definidos para os aviões anfíbios de 
combate a incêndios florestais;  

‐ Com estudos, projectos ou acções da área de competência da DGADR.  

A DGEG refere a interferências com áreas potenciais de estanho e tungsténio. 
Contudo, considera que os impactes negativos sobre os recursos geológicos não se 
afiguram significativos pelo que emite parecer favorável ao projecto.  

A DRAP-N informa não terem sido detectados impactes negativos significativos. Esta 
entidade salienta preocupação com a proximidade de linhas e apoios a habitações e 
aglomerados populacionais, pelos constrangimentos decorrentes da ocupação do 
território e eventuais impactes negativos ao nível do bem-estar das populações locais. 
Os impactes relativos ao risco associado aos campos electromagnéticos e à qualidade 
estética da paisagem são de difícil avaliação pelo que não devem ser subestimados e 
deverão ser analisados sob o ponto de vista de quem é afectado.  

Estas questões foram tomadas em consideração na presente avaliação, tendo 
sido analisadas no âmbito dos factores ambientais Socioeconomia e Paisagem.  

Da avaliação efectuada, conclui-se que a habitação mais próxima do traçado se 
localiza a cerca de 65 m, não se verificando nenhum caso de sobrepassagem 
de habitações e/ou de centros urbanos salvaguardando-se assim o 
cumprimento das distâncias mínimas de segurança. 

Em termos paisagísticos, conclui-se que, genericamente, o projecto não 
constituirá um impacte visual muito significativo na paisagem, ressalvando-se, 
no entanto, os locais mais sensíveis onde se poderá constituir uma certa 
intrusão visual com maior relevância (entre os apoios 20-21, 47-50, 58-59 e 82-
83). 

O Município de Chaves não é conclusivo acerca da posição da autarquia em relação 
ao projecto, faz um conjunto de recomendações e tece algumas críticas ao EIA. 

As questões e recomendações levantadas pela autarquia estão devidamente 
salvaguardadas pelas condições constantes da presente DIA. 

Os pareceres apresentados pelas Juntas de Freguesia de Padrela e de Tázem e de S. 
João de Corveira (concelho de Valpaços) não são conclusivos em relação à posição 
quanto ao projecto. Referem um conjunto de impactes, idênticos aos referidos no 
parecer apresentado pelo Município de Valpaços e propõem algumas medidas de 
minimização/compensação. 

Os Municípios de Valpaços e de Vila Pouca de Aguiar, bem como as Juntas de 
Freguesia de Bornes de Aguiar, de Tresminas e de Vreia de Jales emitem parecer 
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desfavorável ao projecto, justificando esse facto com os encargos que a infra-estrutura 
trará para os concelhos e freguesias atravessados, o facto de os seus residentes não 
serem os seus únicos beneficiários e por estes não serem compensados na mesma 
medida dos prejuízos decorrentes do projecto, que consideram irreversíveis e 
prolongados no tempo. 

Relativamente aos impactes identificados, refere-se que os mesmos foram 
analisados e considerados na presente avaliação, tendo sido definidas as 
medidas adequadas à sua minimização e/ou compensação, nomeadamente no 
que respeita aos factores ambientais Património, Socioeconomia, Paisagem e 
Ecologia. No que respeita à referência a futuros projectos complementares, 
uma vez que os mesmos ainda não se encontram desenvolvidos nem sujeitos a 
procedimento de AIA, os mesmos não se afiguram passíveis de serem 
considerados no âmbito da presente análise.  

Importa referir que as medidas de minimização referidas nos pareceres destas 
entidades foram devidamente contempladas na presente DIA, sempre que 
consideradas adequadas. 

 

Razões de facto e de 
direito que justificam a 
decisão: 

A emissão da presente DIA é fundamentada no teor do Parecer da CA e na proposta 
de DIA da Autoridade de AIA, bem como na análise técnica da Autoridade de AIA aos 
elementos apresentados pelo proponente no âmbito da audiência prévia dos 
interessados, realizada nos termos do artigo 100.º, e seguintes, do Código do 
Procedimento Administrativo, destacando-se de seguida os principais aspectos. 

A “Linha Valpaços - Vila Pouca de Aguiar, a 220 kV (400 kV)” é uma nova linha 
eléctrica de muito alta tensão, integrada na Rede Nacional de Transporte (RNT) de 
electricidade, que permitirá estabelecer a ligação entre a Subestação de Valpaços e a 
Subestação de Vila Pouca de Aguiar. A ligação entre estas duas subestações será 
efectuada através de uma linha dupla de 220 kV. Adicionalmente, um troço desta linha 
(entre o apoio 4 ao apoio 38) será parcialmente equipado com um circuito a 400 kV, 
que se prevê que tenha continuação para a futura subestação de Ribeira de Pena.  

Esta linha desenvolve-se nos concelhos de Valpaços, Chaves e Vila Pouca de Aguiar, 
entre a futura Subestação de Valpaços e a Subestação de Vila Pouca de Aguiar, ao 
longo de cerca de 33 km e com 94 apoios. 

Este projecto visa o reforço da Rede Nacional de Transportes (RNT) na região a Norte 
do rio Douro, particularmente na região de Trás-os-Montes, com o objectivo geral de 
melhoria do abastecimento eléctrico à região e para fecho da malha de ligações da 
RNT no Norte do país. Proporcionará também novos pontos de recepção de produção 
aos novos aproveitamentos hidroeléctricos previstos para a região e estabelece uma 
interligação a 400 kV com a Rede Eléctrica de Espanha no Nordeste Transmontano. 

Desta forma, os principais impactes positivos deste projecto decorrem, 
essencialmente, da concretização dos seus objectivos, com o reforço da RNT nesta 
região. 

O território atravessado por este projecto apresenta potencialmente condições para a 
ocorrência de impactes negativos significativos, pela presença de valores naturais, 
sociais e patrimoniais importantes. 

Tendo em consideração os antecedentes deste projecto, tanto no que refere ao estudo 
das grandes condicionantes ambientais, como ao anterior procedimento de AIA, e não 
obstante o ajustamento do traçado às situações encontradas e a adopção de medidas 
de minimização específicas, que se consideram parcialmente eficazes, subsistem 
ainda situações causadoras de impactes significativos que se relacionam, sobretudo, 
com o traçado da linha. 

Na região onde incide o projecto, o lobo-ibérico (Canis lupus) constitui o elemento 
faunístico de maior destaque. São interceptados pelo traçado territórios de três 
alcateias confirmadas, nomeadamente da Alcateia de Nogueira da Montanha (entre 
apoio 1 e 20), da Alcateia da Serra da Padrela (entre apoio 39 e 69) e da Alcateia da 
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Serra da Falperra (entre apoio 83 e 94). 

A interferência do território da Alcateia da Serra da Falperra não se afigura 
significativa, no entanto, no caso da Alcateia da Nogueira da Montanha é possível a 
ocorrência de interferência pontual com área sensível para o lobo. De modo a 
minimizar a interferência do projecto sobre a população do lobo nesta zona, a presente 
DIA condiciona que o troço inicial da linha, designadamente entre a Subestação de 
Valpaços e o apoio 4, zona potencialmente sensível para esta espécie, seja integrado 
na linha Valpaços-Macedo de Cavaleiros, em apoios comuns e configurando neste 
troço uma linha dupla a 220 kV, evitando assim abertura de um corredor adicional.  

No caso da Alcateia da Serra da Padrela, a afectação de habitat sensível para o lobo é 
evidente devido ao número de apoios e à sobreposição com espaços particularmente 
sensíveis para esta alcateia (atravessamento de duas áreas de protecção, 
estabelecendo um forte efeito barreira entre ambas, e interferência com centros de 
reprodução do lobo ibérico). Neste âmbito, salientam-se os seguintes aspectos: 

‐ O lobo é uma espécie protegida em termos legais, com elevado interesse 
conservacionista e que se encontra em situação vulnerável na região do projecto; 

‐ A tipologia de intervenções associadas à instalação e exploração desta infra-
estrutura implica que a mesma incida negativamente sobre o habitat e presença 
do lobo nesta região; 

‐ A infra-estrutura invade espaços vitais sensíveis e interfere com as condições de 
habitat favoráveis para o lobo, existentes actualmente na zona, nomeadamente 
as alterações que incidem em extensas zonas de carvalhais e soutos;  

‐ Verificam-se nesta região, sobre a população local de lobo, um conjunto de 
outras intervenções que, cumulativamente, podem afectar essa população, 
nomeadamente reduzindo as áreas com condições propícias para a espécie, 
tornando-a mais vulnerável e condicionando a sua dinâmica no futuro. 

No que respeita a esta interferência nos territórios das alcateias de lobo-ibérico de 
Padrela, a avaliação efectuada evidencia que este é um impacte muito significativo, 
não só pela perturbação inerente à fase de construção, mas, sobretudo, pela criação 
de uma faixa de protecção à linha numa área utilizada pelo lobo, o que limitará a 
utilização da zona à passagem das alcateias.  

Destacam-se, ainda, os impactes cumulativos desta linha com os projectos existentes 
e previstos na região, em especial da mesma tipologia, com a ligação prevista a uma 
futura subestação na zona de Ribeira de Pena, o que poderá ocorrer a partir do apoio 
38, o que provocará um incremento na pressão sobre a população de lobo-ibérico. 

A área identificada como sensível para o lobo, e que engloba uma zona de protecção 
para a espécie, localiza-se entre os apoios 59 e 67 da linha e considera-se que o 
impacte apenas poderá ser minimizado com a alteração do traçado, de forma a não 
interferir com esta zona sensível. 

Numa outra componente, a implementação do projecto implicará impactes negativos 
numa área singular que inclui o Complexo Mineiro Romano de Tresminas, classificado 
como Imóvel de Interesse Público, e que abrange todos os seus componentes. Apesar 
dos elementos do projecto não se inserirem na área classificada do ponto de vista 
patrimonial, em resultado do ajustamento efectuado ao traçado, esta não é de menor 
importância, sendo irremediavelmente alterada.  

Prevêem-se, assim, impactes negativos directos e/ou indirectos sobre os vestígios que 
integram o complexo mineiro, de grande magnitude e sem medidas de minimização 
suficientemente eficazes para reduzirem para um nível aceitável esses impactes. 

Os impactes negativos não decorrem apenas da afectação directa dos elementos em 
causa, durante a fase de construção, mas também se prevê a ocorrência, na fase de 
exploração, de impactes decorrentes do efeito de proximidade da linha eléctrica e 
respectivos apoios a sítios de interesse patrimonial e cultural, já que ocorre uma 
transformação da paisagem e do contexto envolvente das mesmas. Saliente-se que, 
de acordo com os pressupostos actualmente respeitados, o património abrange a 
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globalidade da paisagem, no sentido que toda ela é uma construção humana, pelo que 
estes impactes deverão ser minimizados. 

A área englobada no Complexo Mineiro Romano de Tresminas, que importa preservar, 
localiza-se, aproximadamente, entre o apoio 65 e o apoio 80 do traçado da linha. Esta 
área tem vindo a ser definida com base nos resultados das recentes investigações 
efectuadas, que confirmam a extensão e o valor da área. 

Complementarmente, conclui-se que não poderão ser ignorados os investimentos 
realizados e previstos para esta área, nomeadamente da autarquia de Vila Pouca de 
Aguiar, na investigação desta área e na valorização das minas romanas e sua 
envolvente, assim como o projecto de centros interpretativos que visam a valorização 
da área em apreço.  

Importa, por isso, proteger um território com vestígios humanos milenares, com 
elevado grau de preservação, através de um traçado alternativo que não interfira com 
esta área.  

No que respeita ao impacte na paisagem, considera-se que, de um modo geral, esta 
infra-estrutura não constituirá um impacte visual muito significativo. As áreas mais 
sensíveis situam-se no troço Norte da linha, devido à presença de um maior número de 
povoações, e a Sul, onde a paisagem se apresenta mais naturalizada (ainda que tal 
implique também com reduzida presença de observadores). 

Contudo, na área afecta ao Complexo Mineiro Romano de Tresminas, este impacte é 
considerado muito significativo, face aos valores culturais em presença, 
enriquecedores da paisagem, e cuja perspectiva de valorização integrada não se 
afigura compatível com a existência do presente projecto. 

No que respeita às actividades socioeconómicas, é reconhecido que a minimização 
mais eficaz dos potenciais impactes é possível através do ajuste mais favorável do 
traçado, o que foi conseguido pelo afastamento a aglomerados urbanos e pela 
selecção do corredor, de forma a limitar ao mínimo a afectação dos usos produtivos do 
solo.  

Face ao exposto, conclui-se que os impactes negativos mais significativos se prevêem 
para: 

‐ O traçado da linha compreendido entre os apoios 59 a 67, pela afectação de 
áreas sensíveis para a conservação do lobo-ibérico, nomeadamente os espaços 
vitais da alcateia de Padrela; 

‐ O traçado da linha compreendido entre os apoios 65 a 80, pela afectação da área 
envolvente ao Complexo Mineiro Romano de Tresminas; 

Assim, ponderando os impactes negativos identificados, na generalidade susceptíveis 
de minimização, e os perspectivados impactes positivos, conclui-se que o projecto da 
“Linha Valpaços - Vila Pouca de Aguiar, a 220 kV (400 kV)” poderá ser aprovado, com 
excepção do troço compreendido entre os apoios 59 a 80, e desde que cumpridas 
todas as condições constantes da presente DIA. 

O desenvolvimento do futuro troço da linha compreendido entre o apoio 59 e o apoio 
80 deve ficar condicionado à não afectação das áreas sensíveis identificadas para as 
alcateias de lobo-ibérico, assim como à não afectação do Complexo Mineiro Romano 
de Tresminas e respectiva área envolvente identificada. 
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