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1. Introdução 

No âmbito do Procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental relativo ao Estudo Prévio do “Eixo da RNT 
entre Carrapatelo, “Fridão”, “Ribeira de Pena” e Vila Pouca de Aguiar, a 400kV”, a Comissão de Avaliação
(doravante designada por CA) nomeada para o efeito, elaborou uma proposta de Declaração de Impacte 
Ambiental (DIA) cuja decisão é distinta consoante a alternativa 

Assim, a proposta de Decisão da CA no projecto de DIA é a seguinte:

• Favorável Condicionada aos troços 1A, 2, 3B, 7, 7A, 8, 8A, 9A, 9B, 11A e 11B 
e à localização A da subestação de Fridão;

• Desfavorável aos troços 4, 4A, 4B, 5A a 5I, 6A, 6B, 10 e localizações A e B da subestação de 
Ribeira de Pena; 

• Omissa relativamente ao troço

As razões de facto e de direito que justificam a decisão, apontadas pela CA no seu parecer, relativamente à 
desaprovação de algumas das soluções avaliadas no EIA são as seguintes

“(...)A análise de impactes do projecto nos vário
elevada magnitude e significância, não sendo passíveis de minimização. São estes impactes negativos 

significativos que fundamentam a decisão desfavorável a alguns troços...”

No presente documento apresenta
Proposta de Decisão, Condicionantes, Elementos a apresentar com o RECAPE e outras Condições para 
licenciamento ou autorização do projecto.

2. Proposta de decisão

2.1. Enquadramento 
No presente capítulo apresenta-se a análise técnica das razões de facto e de direito apontadas pela 
Comissão da Avaliação para emitir uma decisão desfavorável aos troços 4, 4A, 4B, 6A, 6B e 10. Exclui
desta análise o parecer desfavorável emitido 
e aos troços 5A a 5I, pelo facto de, na proposta de DIA, a CA referir
não serem identificados impactes negativos significativos na loc
destas soluções resultante apenas do interesse em “não restringir a futura análise de traçados das linhas 
nesta área” envolvente, garantindo
cumulativos das várias linhas e subestação”, considerando
nesta fase, a localização da subestação...”.

De referir que a proposta de DIA é omissa quanto à decisão relativa ao 
se solicita um esclarecimento da CA a este respeito

No projecto de DIA, a CA identifica os impactes 
contexto da avaliação ambiental das subestações e linhas eléctricas em análise

Assim, para a fase de construção, 
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No âmbito do Procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental relativo ao Estudo Prévio do “Eixo da RNT 
entre Carrapatelo, “Fridão”, “Ribeira de Pena” e Vila Pouca de Aguiar, a 400kV”, a Comissão de Avaliação
(doravante designada por CA) nomeada para o efeito, elaborou uma proposta de Declaração de Impacte 
Ambiental (DIA) cuja decisão é distinta consoante a alternativa de projecto avaliada. 

proposta de Decisão da CA no projecto de DIA é a seguinte: 

aos troços 1A, 2, 3B, 7, 7A, 8, 8A, 9A, 9B, 11A e 11B 
e à localização A da subestação de Fridão; 

aos troços 4, 4A, 4B, 5A a 5I, 6A, 6B, 10 e localizações A e B da subestação de 

relativamente ao troço 12. 

As razões de facto e de direito que justificam a decisão, apontadas pela CA no seu parecer, relativamente à 
de algumas das soluções avaliadas no EIA são as seguintes: 

(...)A análise de impactes do projecto nos vários troços em estudo revelou que alguns (...) representam 

elevada magnitude e significância, não sendo passíveis de minimização. São estes impactes negativos 

significativos que fundamentam a decisão desfavorável a alguns troços...” 

apresenta-se um parecer técnico à proposta de DIA, ao nível da respectiva 
Proposta de Decisão, Condicionantes, Elementos a apresentar com o RECAPE e outras Condições para 
licenciamento ou autorização do projecto. 

Proposta de decisão e razões que a fundamen

 
se a análise técnica das razões de facto e de direito apontadas pela 

Comissão da Avaliação para emitir uma decisão desfavorável aos troços 4, 4A, 4B, 6A, 6B e 10. Exclui
desfavorável emitido às localizações alternativas da subestação de Ribeira de Pena 

e aos troços 5A a 5I, pelo facto de, na proposta de DIA, a CA referir que essa decisão
não serem identificados impactes negativos significativos na localização A e troço 5A”, sendo a penalização 

resultante apenas do interesse em “não restringir a futura análise de traçados das linhas 
nesta área” envolvente, garantindo-se assim a “realização de um estudo aprofundado dos impactes 

s das várias linhas e subestação”, considerando-se ainda, pelo exposto que “não deve 
nesta fase, a localização da subestação...”. 

De referir que a proposta de DIA é omissa quanto à decisão relativa ao troço 12 definido no EIA, 
ita um esclarecimento da CA a este respeito. 

No projecto de DIA, a CA identifica os impactes que no seu entender assumem maior relevância 
das subestações e linhas eléctricas em análise. 

, a CA refere o seguinte: 
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No âmbito do Procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental relativo ao Estudo Prévio do “Eixo da RNT 
entre Carrapatelo, “Fridão”, “Ribeira de Pena” e Vila Pouca de Aguiar, a 400kV”, a Comissão de Avaliação 
(doravante designada por CA) nomeada para o efeito, elaborou uma proposta de Declaração de Impacte 

 

aos troços 1A, 2, 3B, 7, 7A, 8, 8A, 9A, 9B, 11A e 11B de linhas eléctricas 

aos troços 4, 4A, 4B, 5A a 5I, 6A, 6B, 10 e localizações A e B da subestação de 

As razões de facto e de direito que justificam a decisão, apontadas pela CA no seu parecer, relativamente à 

s troços em estudo revelou que alguns (...) representam 

elevada magnitude e significância, não sendo passíveis de minimização. São estes impactes negativos 

à proposta de DIA, ao nível da respectiva 
Proposta de Decisão, Condicionantes, Elementos a apresentar com o RECAPE e outras Condições para 

e razões que a fundamentam 

se a análise técnica das razões de facto e de direito apontadas pela 
Comissão da Avaliação para emitir uma decisão desfavorável aos troços 4, 4A, 4B, 6A, 6B e 10. Exclui-se 

às localizações alternativas da subestação de Ribeira de Pena 
essa decisão ocorreu “não obstante 

alização A e troço 5A”, sendo a penalização 
resultante apenas do interesse em “não restringir a futura análise de traçados das linhas 

se assim a “realização de um estudo aprofundado dos impactes 
, pelo exposto que “não deve ser fixada, 

definido no EIA, pelo que 

que no seu entender assumem maior relevância no 
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“De uma forma geral, os principais impactes negativos originados pela construção das linhas eléctricas e 
pela construção das subestações de “Ribeira de Pena” e de “Fridão” prendem-se com a ocupação directa 
do solos pelos apoios das linhas e pelas plataformas das subestações, com a potencial afectação directa ou 
indirecta de ocorrências patrimoniais, afectação de habitats e biótopos, vegetação e avifauna, bem como a 
intrusão visual, degradação local da qualidade do ar e aumento dos níveis de ruído. Salienta-se como mais 
relevantes os potenciais impactes sobre a fauna, relacionados, principalmente, com a movimentação de 
pessoas e veículos junto a territórios de caça e reprodução de espécies importantes sob o ponto de vista da 
conservação. 

Os impactes  negativos identificados para a fase de construção são, em geral, de natureza localizada, 
temporários, reversíveis e pouco significativos, dado que se cingirão às zonas de implantação dos apoios 
das linhas e áreas adjacentes e à eventual abertura de acessos ou alargamento dos existentes e às zonas 
de implantação das plataformas das subestações. Na generalidade dos casos, os impactes identificados 
para esta fase são eficazmente evitáveis ou minimizáveis através das medidas propostas no EIA, 
nomeadamente no que se refere à necessidade de, após a fase de construção, serem repostas todas as 
condições do terreno anteriores à execução da obra.” 

Considera-se que a análise apresentada pela CA relativamente aos impactes associados à fase de 
construção do projecto é globalmente concordante com a avaliação ambiental apresentada no EIA, a qual é, 
pelo efeito, objecto de validação no projecto de DIA. 

Para a fase de exploração, a CA enuncia os seguintes impactes: 

“Durante a fase de exploração das linhas há a considerar os impactes associados à própria presença, ou 
existência física, das linhas e subestações e os impactes associados ao seu funcionamento. Salientam-se 
os impactes mais relevantes: 

• Mortalidade em aves em resultado da colisão com a linha e ao efeito de barreira criado pela estrutura 
relativamente às movimentações diárias e migratórias de espécies avifanísticas; 

• Ocupação permanente de solos nos locais de implantação dos apoios, sendo mais expressivo o 
impacte quando os solos atravessados apresentam elevada qualidade agro-pedológica, estão 
classificados como REN, RAN ou correspondem a áreas agrícolas em uso; 

• Degradação paisagística e visual das zonas atravessadas pelas linhas eléctricas e das zonas de 
implantação das subestações, particularmente em presença de zonas habitadas com acessibilidade 
visual ou áreas com elevada qualidade cénica pelo seu contexto natural ou cultural, em resultado da 
introdução de elementos estranhos na paisagem; 

• Efeitos socioeconómicos “intangíveis” percebidos pela população que eventualmente se venha a 
localizar na proximidade da linha eléctrica relativamente ao seu funcionamento e interacção com a 
envolvente mais próxima; 

• Manutenção de uma faixa de protecção à linha, que exige o corte ou decote de espécies arbóreas de 
crescimento rápido, de modo a garantir as distâncias mínimas à infra-estrutura.” 

Da mesma forma, considera-se que a avaliação global apresentada pela CA relativamente aos impactes 
decorrentes da fase de exploração dos projectos é concordante com a avaliação do EIA. 

Nos pontos seguintes são analisados os argumentos apresentados pela CA que fundamentam a decisão 
desfavorável a alguns troços estudados no EIA. 

2.2. Avaliação do troço 4 
No que diz respeito ao troço 4, a CA refere o seguinte: 

“(...) No troço 4, na proximidade ao Sítio Alvão/Marão, destaca-se o atravessamento de uma área muito 
sensível para o lobo-ibérico, o território da designada alcateia do Minhéu. 
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No troço 4, os impactes no lobo-ibérico serão significativos pelo atravessamento do seu território, causando 
perturbação na espécie, o que pode alterar o seu comportamento, além da possível afectação do seu 
habitat e locais de abrigo. Cumulativamente, prevê
está em estudo a construção de uma linha de muito alta tensão (LMAT) e dois postos de corte, da 
responsabilidade da empresa Iberdrola, sendo que uma das opções em estudo para a LMAT entre estes 
dois postos de corte se desenvolve a menos de 2km do corredor do troço 4 do presente projecto. A 
existência de dois corredores de linhas de muito alta tensão paralelos potenciará a fragmentação dos 
habitats e o efeito barreira sobre a avifauna, com a agravante do forte impacte sobre
ibérico. 

Da análise da exposição da CA relativamente aos impactes mais significativos associados ao troço 4, 
surgem, assim, dois factores que justificam o parecer desfavorável a este troço:

1) Atravessamento do território de lobo
espécie e possível afectação dos respectivos habitats e locais de abrigo;

2) Efeitos cumulativos com outra LMAT em avaliação 
fragmentação de habitats e efeito barreira sobre a a

Ao contrário do referido pela CA, o
totalidade das condicionantes existentes, 
favorável para a passagem da linha eléctrica
Pelo efeito, apresenta-se seguidamente a justificação do interesse e relevância na manutenção do troço 4
como actualmente delimitado. 

2.2.1. Atravessamento do t

Assim, e no que se refere ao impacte sobre o lobo
atravessa o território de Minhéu em cerca de 9,5 km, conforme é possível verificar por análise da 
seguinte e do Desenho C.2 do EIA
obtidos no censo de 2002-2003, realizado em parceria entre o ICNB e o Grupo Lobo, o qual não foi ainda 
actualizado até à data. 
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ibérico serão significativos pelo atravessamento do seu território, causando 
perturbação na espécie, o que pode alterar o seu comportamento, além da possível afectação do seu 
habitat e locais de abrigo. Cumulativamente, prevê-se uma perturbação adicional nesta região, uma vez que 
está em estudo a construção de uma linha de muito alta tensão (LMAT) e dois postos de corte, da 
responsabilidade da empresa Iberdrola, sendo que uma das opções em estudo para a LMAT entre estes 

envolve a menos de 2km do corredor do troço 4 do presente projecto. A 
existência de dois corredores de linhas de muito alta tensão paralelos potenciará a fragmentação dos 
habitats e o efeito barreira sobre a avifauna, com a agravante do forte impacte sobre

Da análise da exposição da CA relativamente aos impactes mais significativos associados ao troço 4, 
dois factores que justificam o parecer desfavorável a este troço: 

Atravessamento do território de lobo-ibérico de Minhéu, com afectação do comportamento da 
espécie e possível afectação dos respectivos habitats e locais de abrigo; 
Efeitos cumulativos com outra LMAT em avaliação (projecto da Iberdrola
fragmentação de habitats e efeito barreira sobre a avifauna. 

Ao contrário do referido pela CA, o conhecimento adquirido do projecto, do território atravessado e da 
totalidade das condicionantes existentes, leva a que se considere que o troço 4 corresponde à opção mais 

para a passagem da linha eléctrica na zona em questão, ao contrário do 
se seguidamente a justificação do interesse e relevância na manutenção do troço 4

Atravessamento do território da alcateia de Minhéu 

o que se refere ao impacte sobre o lobo-ibérico, verifica-se que, como descrito no EIA,
atravessa o território de Minhéu em cerca de 9,5 km, conforme é possível verificar por análise da 

enho C.2 do EIA. Importa referir que a delimitação deste território resultou dos resultados 
2003, realizado em parceria entre o ICNB e o Grupo Lobo, o qual não foi ainda 
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ibérico serão significativos pelo atravessamento do seu território, causando 
perturbação na espécie, o que pode alterar o seu comportamento, além da possível afectação do seu 

dicional nesta região, uma vez que 
está em estudo a construção de uma linha de muito alta tensão (LMAT) e dois postos de corte, da 
responsabilidade da empresa Iberdrola, sendo que uma das opções em estudo para a LMAT entre estes 

envolve a menos de 2km do corredor do troço 4 do presente projecto. A 
existência de dois corredores de linhas de muito alta tensão paralelos potenciará a fragmentação dos 
habitats e o efeito barreira sobre a avifauna, com a agravante do forte impacte sobre a população de lobo-

Da análise da exposição da CA relativamente aos impactes mais significativos associados ao troço 4, 

afectação do comportamento da 
 

projecto da Iberdrola), ao nível da 

do projecto, do território atravessado e da 
o troço 4 corresponde à opção mais 

, ao contrário do referido parecer da CA. 
se seguidamente a justificação do interesse e relevância na manutenção do troço 4, 

, como descrito no EIA, o troço 4 
atravessa o território de Minhéu em cerca de 9,5 km, conforme é possível verificar por análise da figura 

Importa referir que a delimitação deste território resultou dos resultados 
2003, realizado em parceria entre o ICNB e o Grupo Lobo, o qual não foi ainda 
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Figura 2.1 – Atravessamento do território de Minhéu pelo troço 4 (extracto do Desenho C.2 do EIA) 

 

Os motivos que justificam a necessidade de proceder à travessia do território da alcateia de lobo-ibérico 
pelo troço 4 são os seguintes: 

• Impossibilidade de definir uma área de estudo que evite o território da alcateia. Como se verifica por 
análise da figura anterior, o território de Minhéu atravessa a área de estudo em toda a sua largura. 
Efectivamente, atendendo às condicionantes existentes na envolvente da área de estudo (rio 
Tâmega e respectivos Aproveitamentos Hidroeléctricos e Rede Natura 2000), não foi possível 
assegurar que a sua delimitação evitasse o atravessamento da área de protecção da alcateia. 
Importa ainda referir que, nesta área, pelas condicionantes regionais existentes, qualquer alteração 
da área de estudo traria fortíssimas implicações ao nível da extensão das linhas eléctricas a 
construir, com impactes adicionais consideráveis ao nível de diversos descritores. 
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• Pelo acima exposto, acresce
no interior da área de estudo que evite este impact

Para além do atrás referido, importa salientar que, conforme descrito no 
“a alcateia do Minhéu utiliza preferencialmente o planalto do Minhéu (Gonçalo Ferrão da Costa, 
sendo que o troço 4, na extensão 
zona de encosta, a Noroeste do planalto, como é

Mediante contacto directo com o Grupo Lobo, foi ainda possível recolher os seguintes dados relativamente 
à alcateia de Minhéu e ao seu território:

• Não são conhecidos quaisquer locais de criação 
delimitação do buffer resultado da detecção de uma concentração elevada de dejectos no planalto 
de Minhéu, obtida durante o censo de 2002

• Trata-se de um território fragmentado, onde não se têm 
2004, altura em que foi recolhido o cadáver de uma fêmea juvenil, morta por atropelamento na 
EN206. 

Segundo informação disponibilizada igualmente pelo Grupo Lobo, o
corresponde a zonas de carvalhal, sendo que na sua inexistência, os indivíduos 
zonas de pinhal, onde encontram as presas de que habitualmente se alimentam.
biótopos de habitats (Desenho 10 do EIA) e 
verificar que a área de carvalhal corresponde a cerca de 0,4% 
pinhal representa 22% da mesma área
importantes áreas de eucaliptal. Pelo exposto, considera
carvalhal e que minimize a afectação das áreas de pinhal ocorrentes no interior do troço 4.

Analisando agora os potenciais impactes 
nomeadamente, a “afectação do comportamento da espécie e possível afectação dos respectivos habitats e 
locais de abrigo”, durante a fase de construção da linha, em resultado d
das actividades de construção da linha, considera
prevê que os mesmos venham a ocorrer 
no EIA a este respeito. Acresce ainda a possibilidade de intr
de execução (em RECAPE), que permitirão 
exemplo: 

• Limitações na calendarização dos trabalhos no interior do
mesmos não decorram no período de reprodução da espécie;

• Limitações no horário dos trabalhos a decorrer no interior do território da alcateia;

• Introdução de restrições na acessibilidade aos locais de obra, durant

• Desactivação dos acessos criados durante a fase de const
existentes; 

• Utilização de técnicas de montagem de apoios sem recurso a equipamentos mecânicos (gruas), 
utilizando em alternativa um mastro de ca

Pelo acima exposto, considera-se justificável
4, uma vez que, mediante a implementação das medidas acima descritas,
negativos associados não assumem uma natureza

2.2.2. Impactes cumulativos com LMAT da Iberdrola

Tendo como objectivo assegurar a adequada articulação entre os projectos da REN e IBERDROLA na zona 
do Alto Tâmega, em sede de análise da proposta de DIA foi 
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acresce a impossibilidade de delimitar qualquer corredor alternativo 
no interior da área de estudo que evite este impacte. 

referido, importa salientar que, conforme descrito no Relatório Síntese do 
alcateia do Minhéu utiliza preferencialmente o planalto do Minhéu (Gonçalo Ferrão da Costa, 

sendo que o troço 4, na extensão em que atravessa do território da alcateia, se implanta to
, a Noroeste do planalto, como é possível verificar no Desenho 2 do EIA

Mediante contacto directo com o Grupo Lobo, foi ainda possível recolher os seguintes dados relativamente 
à alcateia de Minhéu e ao seu território: 

Não são conhecidos quaisquer locais de criação ou centros de actividade
delimitação do buffer resultado da detecção de uma concentração elevada de dejectos no planalto 

durante o censo de 2002-2003; 

se de um território fragmentado, onde não se têm identificado indícios de reproduç
2004, altura em que foi recolhido o cadáver de uma fêmea juvenil, morta por atropelamento na 

Segundo informação disponibilizada igualmente pelo Grupo Lobo, o habitat típico ou preferencial da alcateia 
corresponde a zonas de carvalhal, sendo que na sua inexistência, os indivíduos 

as presas de que habitualmente se alimentam. A análise da cartografia de 
de habitats (Desenho 10 do EIA) e da respectiva análise (pp. 210 do Relatório Síntese

verificar que a área de carvalhal corresponde a cerca de 0,4% da área total do troço 4 
da mesma área, sendo que o troço é contudo dominado por matos e regista 

Pelo exposto, considera-se que será possível definir um traçado que 
minimize a afectação das áreas de pinhal ocorrentes no interior do troço 4.

a os potenciais impactes associados ao atravessamento do território da alcateia, 
nomeadamente, a “afectação do comportamento da espécie e possível afectação dos respectivos habitats e 

durante a fase de construção da linha, em resultado do aumento da presença humana e 
das actividades de construção da linha, considera-se que, pelos motivos anteriormente 
prevê que os mesmos venham a ocorrer de forma significativa no troço 4, o que corresponde

speito. Acresce ainda a possibilidade de introduzir eventuais medidas 
de execução (em RECAPE), que permitirão ainda minimizar os potenciais impactes ocorrentes, como por 

Limitações na calendarização dos trabalhos no interior do território da alcateia, por forma a que os 
mesmos não decorram no período de reprodução da espécie; 

Limitações no horário dos trabalhos a decorrer no interior do território da alcateia;

de restrições na acessibilidade aos locais de obra, durante a fase de construção;

Desactivação dos acessos criados durante a fase de construção e reposição das condições

Utilização de técnicas de montagem de apoios sem recurso a equipamentos mecânicos (gruas), 
utilizando em alternativa um mastro de carga 

se justificável a possibilidade de atravessar o território de Minhéu pelo troço 
, uma vez que, mediante a implementação das medidas acima descritas, se garant
negativos associados não assumem uma natureza significativa. 

Impactes cumulativos com LMAT da Iberdrola 

Tendo como objectivo assegurar a adequada articulação entre os projectos da REN e IBERDROLA na zona 
do Alto Tâmega, em sede de análise da proposta de DIA foi promovida uma reunião entre os dois
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qualquer corredor alternativo ao troço 4 

Relatório Síntese do EIA (pp.112), 
alcateia do Minhéu utiliza preferencialmente o planalto do Minhéu (Gonçalo Ferrão da Costa, com. pess.)”, 

do território da alcateia, se implanta totalmente em 
Desenho 2 do EIA. 

Mediante contacto directo com o Grupo Lobo, foi ainda possível recolher os seguintes dados relativamente 

ade nesta área, tendo a 
delimitação do buffer resultado da detecção de uma concentração elevada de dejectos no planalto 

indícios de reprodução após 
2004, altura em que foi recolhido o cadáver de uma fêmea juvenil, morta por atropelamento na 

abitat típico ou preferencial da alcateia 
corresponde a zonas de carvalhal, sendo que na sua inexistência, os indivíduos poderão abrigar-se em 

A análise da cartografia de 
Relatório Síntese), permite 

da área total do troço 4 e que a área de 
contudo dominado por matos e regista 

que será possível definir um traçado que evite o 
minimize a afectação das áreas de pinhal ocorrentes no interior do troço 4. 

ao atravessamento do território da alcateia, 
nomeadamente, a “afectação do comportamento da espécie e possível afectação dos respectivos habitats e 

o aumento da presença humana e 
anteriormente descritos, não se 
o que corresponde ao já referido 

medidas em fase de projecto 
ainda minimizar os potenciais impactes ocorrentes, como por 

território da alcateia, por forma a que os 

Limitações no horário dos trabalhos a decorrer no interior do território da alcateia; 

e a fase de construção; 

rução e reposição das condições 

Utilização de técnicas de montagem de apoios sem recurso a equipamentos mecânicos (gruas), 

de atravessar o território de Minhéu pelo troço 
se garante que os impactes 

Tendo como objectivo assegurar a adequada articulação entre os projectos da REN e IBERDROLA na zona 
uma reunião entre os dois 
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Proponentes, respectivos projectistas e consultores de ambiente, no sentido de estabelecer corredores 
únicos para a totalidade das linhas em avaliação. A Acta da referida reunião é apresentada no Anexo A. 

Assim, e no que se refere ao troço 4, foi definida uma área de alargamento do troço estudado no EIA da 
REN, SA, que permitirá, em fase de projecto de execução, viabilizar a articulação dos traçados entre a linha 
da REN, SA e a linha da IBERDROLA que se desenvolve no mesmo troço, nomeadamente, a linha entre o 
Posto de Corte de Gouvães e o Posto de Corte de Alto Tâmega. 

Na figura seguinte apresenta-se a delimitação da área de alargamento considerada: 

 

Figura 2.2 – Proposta de alargamento do troço 4 

A área de alargamento acima representada insere-se integralmente entre os troços 4 da REN e 4B da 
IBERDROLA, e viabiliza o estabelecimento, em fase de projecto de execução de um corredor único para os 
dois projectos entre o Posto de Corte de Gouvães e as imediações da povoação de Parada de Monteiros. 
Salienta-se, contudo, que o alargamento agora proposto não implica uma proximidade acrescida a essa 
povoação face ao que qualquer das soluções iniciais já registava.  

Em termos de ocupação do solo, a zona de alargamento é maioritariamente composta por zonas de matos 
e espaços florestais degradados, frequentemente atingidos por incêndios florestais. As zonas florestais de 
resinosas apresentam reduzida expressão e concentram-se na zona do Posto de Corte. 
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Figura 2.3 – 

 

Saliente-se ainda que a zona de alargamento se apresenta totalmente a meia encosta, 
na fotografia seguinte. 
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 Ocupação do solo na zona de alargamento do troço 4 

que a zona de alargamento se apresenta totalmente a meia encosta, 
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que a zona de alargamento se apresenta totalmente a meia encosta, como se apresenta 
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Figura 2.

 

Em matéria de ordenamento do território
mesmas classes de espaço que o troço 4 já registava, de acordo com o exposto na Carta de Ordenamento 
dos PDM’s de Ribeira de Pena e Vila Pouca de Aguiar, designadamente, espaços florestais, ag
naturais. No que se refere a condicionantes
igualmente as mesmas áreas já identificadas para o troço 4, ou seja, o corredor ecológico definido no
do Tâmega, áreas ardidas, Perímetros F

Em termos ecológicos, e tendo em consideração a cartografia das áreas adjacentes produzida no âmbito 
dos trabalhos de campo realizados para o EIA do Eixo RNT e do EIA da Cascata do Tâmega, veri
que a área agora proposta para o alargamento irá, maioritariamente, afectar áreas de matos (com presença 
do Habitat 4030), áreas de pinhal e eucaliptal e pequenas bolsas de bosque misto e afloramentos rochosos.

Relativamente à fauna, importa destac
definido para a Alcateia do Minhéu, sendo que os biótopos mais relevantes para esta espécie (carvalhais e 
pinhais) estão ausentes ou apresentam manchas pouco extensas. Efectivamente, a ár
localiza-se a uma cota inferior e a, pelo menos, 2,5km do planalto do Minhéu, zona tida como de utilização 
preferencial pela alcateia (Gonçalo Ferrão da Costa, com. pess.).

Ao nível da restante fauna, em particular a avifauna, 
ocorrência de habitat favorável a espécies como a águia
(Circus pygargus), o milhafre-preto (

Saliente-se ainda que o alargamento proposto minimiza os impactes potenciais previstos para o troço 4
uma vez que o mesmo permite um afastamento da linha à Serra do Alvão, factor relevante na redução da 
significância dos impactes pelo menor valor ecológico de
montanhosas. Adicionalmente, considera
permitirá ainda uma diminuição do potencial efeito barreira
propostos. 

Em termos patrimoniais, a análise da informação disponível
4 se regista a presença de uma ocorrência patrimonial de natureza arqueológica denominada “Picoto”. Esta 
ocorrência, segundo a informação disponível na base de dados Endovélico do IGESPAR, corresponde a 
“um pequeno cabeço em esporão na encosta da ribeira do Ouro, num meandro apertado da margem 

esquerda da ribeira. O cabeço apresenta boas condições defensivas naturais, mas um deficiente domínio 

                                                      
1 Elementos recolhidos durante a elaboração dos EIAs de ambos os Proponentes e bases de dados actuais das 
entidades competentes 
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.4 – Fotografia da zona de alargamento do troço 4 

ordenamento do território, verifica-se que a zona de alargamento do troço 4 atravessa as 
mesmas classes de espaço que o troço 4 já registava, de acordo com o exposto na Carta de Ordenamento 
dos PDM’s de Ribeira de Pena e Vila Pouca de Aguiar, designadamente, espaços florestais, ag

condicionantes ou servidões e restrições de utilizadde pública, ocorrem 
igualmente as mesmas áreas já identificadas para o troço 4, ou seja, o corredor ecológico definido no
do Tâmega, áreas ardidas, Perímetros Florestais (AFN) e uma área potencial de ocorrência de estanho.

, e tendo em consideração a cartografia das áreas adjacentes produzida no âmbito 
dos trabalhos de campo realizados para o EIA do Eixo RNT e do EIA da Cascata do Tâmega, veri
que a área agora proposta para o alargamento irá, maioritariamente, afectar áreas de matos (com presença 
do Habitat 4030), áreas de pinhal e eucaliptal e pequenas bolsas de bosque misto e afloramentos rochosos.

Relativamente à fauna, importa destacar que a zona de alargamento se afasta da zona central do território 
definido para a Alcateia do Minhéu, sendo que os biótopos mais relevantes para esta espécie (carvalhais e 
pinhais) estão ausentes ou apresentam manchas pouco extensas. Efectivamente, a ár

se a uma cota inferior e a, pelo menos, 2,5km do planalto do Minhéu, zona tida como de utilização 
preferencial pela alcateia (Gonçalo Ferrão da Costa, com. pess.). 

Ao nível da restante fauna, em particular a avifauna, mantém-se a situação já descrita para o troço 4, com
ocorrência de habitat favorável a espécies como a águia-cobreira (Circaetus gallicus

preto (Milvus migrans) ou a águia-de-Bonelli (Hieraaetus fasciatus

o alargamento proposto minimiza os impactes potenciais previstos para o troço 4
permite um afastamento da linha à Serra do Alvão, factor relevante na redução da 

significância dos impactes pelo menor valor ecológico deste espaço quando comparado com as zonas mais 
montanhosas. Adicionalmente, considera-se que a aproximação dos dois projectos (REN e IBERDROLA) 
permitirá ainda uma diminuição do potencial efeito barreira ou filtro, face aos corredores anteriormente 

, a análise da informação disponível1 revela que nesta área de alargamento do troço 
4 se regista a presença de uma ocorrência patrimonial de natureza arqueológica denominada “Picoto”. Esta 
ocorrência, segundo a informação disponível na base de dados Endovélico do IGESPAR, corresponde a 

queno cabeço em esporão na encosta da ribeira do Ouro, num meandro apertado da margem 

esquerda da ribeira. O cabeço apresenta boas condições defensivas naturais, mas um deficiente domínio 

Elementos recolhidos durante a elaboração dos EIAs de ambos os Proponentes e bases de dados actuais das 
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se que a zona de alargamento do troço 4 atravessa as 
mesmas classes de espaço que o troço 4 já registava, de acordo com o exposto na Carta de Ordenamento 
dos PDM’s de Ribeira de Pena e Vila Pouca de Aguiar, designadamente, espaços florestais, agrícolas e 

ou servidões e restrições de utilizadde pública, ocorrem 
igualmente as mesmas áreas já identificadas para o troço 4, ou seja, o corredor ecológico definido no PROF 

e uma área potencial de ocorrência de estanho. 

, e tendo em consideração a cartografia das áreas adjacentes produzida no âmbito 
dos trabalhos de campo realizados para o EIA do Eixo RNT e do EIA da Cascata do Tâmega, verifica-se 
que a área agora proposta para o alargamento irá, maioritariamente, afectar áreas de matos (com presença 
do Habitat 4030), áreas de pinhal e eucaliptal e pequenas bolsas de bosque misto e afloramentos rochosos. 

ar que a zona de alargamento se afasta da zona central do território 
definido para a Alcateia do Minhéu, sendo que os biótopos mais relevantes para esta espécie (carvalhais e 
pinhais) estão ausentes ou apresentam manchas pouco extensas. Efectivamente, a área agora proposta 

se a uma cota inferior e a, pelo menos, 2,5km do planalto do Minhéu, zona tida como de utilização 

situação já descrita para o troço 4, com a 
Circaetus gallicus), o tartaranhão-caçador 

Hieraaetus fasciatus). 

o alargamento proposto minimiza os impactes potenciais previstos para o troço 4, 
permite um afastamento da linha à Serra do Alvão, factor relevante na redução da 

ste espaço quando comparado com as zonas mais 
se que a aproximação dos dois projectos (REN e IBERDROLA) 

, face aos corredores anteriormente 

revela que nesta área de alargamento do troço 
4 se regista a presença de uma ocorrência patrimonial de natureza arqueológica denominada “Picoto”. Esta 
ocorrência, segundo a informação disponível na base de dados Endovélico do IGESPAR, corresponde a 

queno cabeço em esporão na encosta da ribeira do Ouro, num meandro apertado da margem 

esquerda da ribeira. O cabeço apresenta boas condições defensivas naturais, mas um deficiente domínio 

Elementos recolhidos durante a elaboração dos EIAs de ambos os Proponentes e bases de dados actuais das 



EIA do Eixo da RNT entre Carrapatelo, Fridão, Ribeira de Pena e Vila Pouca de Aguiar, a 400kV
Parecer Técnico ao Projecto de DIA 
 

 

Imp – 5007_R4A 
 

visual em redor. O topónimo e a implantação apontam para a possibili

fortificado, mas não foi possível confirmar no terreno, pois os acessos praticamente desapareceram debaixo 

do denso matagal e floresta que cobre a encosta. Há também alguma tradição local, ainda que não muito 

sólida e definida, sobre o sítio ter sido dos "mouros", e de lá se observarem "paredes antigas"

Figura 2.5 – Caracterização patrimonial na zona de alargamento do troço 4

 

No âmbito do EIA da Linha Alto Tâmega 
corredores em estudo (troço 4B), este sítio foi alvo de tentativa de relocalização, ainda que sem sucesso. 
Nesse EIA, como medida de minimização, foi proposto um afastamento de todos os apoios e linha 
distância não inferior a 100m, devendo esta ser de 200m se tecnicamente possível. Pelo efeito, considera
se que esta medida se deverá manter relativamente ao projecto da REN, caso a respectiva linha se venha a 
implantar no interior da área agora e

Exceptuando o elemento patrimonial acima referido, não se apurou qualquer outra condicionante à 
implantação de um troço de linha na nova área definida. Importa referir que esta análise carece de trabalho 
de campo (prospecção arqueológica) na áre
poderem ocorrer sítios ou vestígios arqueológicos inéditos, no interior da área de alargamento, tal como 
aliás no interior do troço 4 inicialmente delimitado.

EIA do Eixo da RNT entre Carrapatelo, Fridão, Ribeira de Pena e Vila Pouca de Aguiar, a 400kV

visual em redor. O topónimo e a implantação apontam para a possibilidade de aqui haver um povoado 

fortificado, mas não foi possível confirmar no terreno, pois os acessos praticamente desapareceram debaixo 

do denso matagal e floresta que cobre a encosta. Há também alguma tradição local, ainda que não muito 

, sobre o sítio ter sido dos "mouros", e de lá se observarem "paredes antigas"

Caracterização patrimonial na zona de alargamento do troço 4

No âmbito do EIA da Linha Alto Tâmega – Gouvães, pelo facto de se encontrar no limite exterior de um dos 
corredores em estudo (troço 4B), este sítio foi alvo de tentativa de relocalização, ainda que sem sucesso. 
Nesse EIA, como medida de minimização, foi proposto um afastamento de todos os apoios e linha 
distância não inferior a 100m, devendo esta ser de 200m se tecnicamente possível. Pelo efeito, considera
se que esta medida se deverá manter relativamente ao projecto da REN, caso a respectiva linha se venha a 
implantar no interior da área agora em análise. 

Exceptuando o elemento patrimonial acima referido, não se apurou qualquer outra condicionante à 
implantação de um troço de linha na nova área definida. Importa referir que esta análise carece de trabalho 
de campo (prospecção arqueológica) na área. Assim, será de considerar a possibilidade de, eventualmente, 
poderem ocorrer sítios ou vestígios arqueológicos inéditos, no interior da área de alargamento, tal como 

s no interior do troço 4 inicialmente delimitado. 
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dade de aqui haver um povoado 

fortificado, mas não foi possível confirmar no terreno, pois os acessos praticamente desapareceram debaixo 

do denso matagal e floresta que cobre a encosta. Há também alguma tradição local, ainda que não muito 

, sobre o sítio ter sido dos "mouros", e de lá se observarem "paredes antigas".  

 

Caracterização patrimonial na zona de alargamento do troço 4 

elo facto de se encontrar no limite exterior de um dos 
corredores em estudo (troço 4B), este sítio foi alvo de tentativa de relocalização, ainda que sem sucesso. 
Nesse EIA, como medida de minimização, foi proposto um afastamento de todos os apoios e linha para uma 
distância não inferior a 100m, devendo esta ser de 200m se tecnicamente possível. Pelo efeito, considera-
se que esta medida se deverá manter relativamente ao projecto da REN, caso a respectiva linha se venha a 

Exceptuando o elemento patrimonial acima referido, não se apurou qualquer outra condicionante à 
implantação de um troço de linha na nova área definida. Importa referir que esta análise carece de trabalho 

a. Assim, será de considerar a possibilidade de, eventualmente, 
poderem ocorrer sítios ou vestígios arqueológicos inéditos, no interior da área de alargamento, tal como 
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A título conclusivo, considera-se que a análise ambiental preliminar desenvolvida permite assegurar a 
viabilidade do alargamento do troço 4, que se constitui como uma solução mais favorável que o troço 4 
inicialmente delimitado e que assegura a devida articulação com o projecto da IBERDROLA, uma vez que 
maximiza a extensão da totalidade das linhas num único corredor.  

Propõe-se, assim, à CA que dê parecer favorável ao troço 4, mediante a adopção obrigatória da zona de 
alargamento agora proposta e a maximização do paralelismo com o projecto da IBERDROLA, entre outras 
condições que a CA entenda por relevante apresentar. 

 

2.3. Avaliação dos troços 4A e 4B 
No que se refere aos troços 4A e 4B, alternativos entre si, a CA refere o seguinte: 

“(...) Como referido, o troço 4B intersecta o Sítio Alvão/Marão, em particular, uma área sensível para aves 
de rapina e, marginalmente, uma abrigo de quirópteros de importância nacional. Desta forma pelas 
características do projecto, prevêem-se impactes negativos significativos para a avifauna, com a motalidade 
das aves por colisão com a linha, bem como da alteração do seu comportamento por acção do efeito 
barreira causado pela linha. 

Em alternativa a este troço, é apresentado o troço 4A, que implica uma maior proximidade à zona urbana de 
Ribeira de Pena, numa área de maior concentração humana e que implica o atravessamento de parte da 
zona industrial de Ribeira de Pena, bem como o atravessamento de uma Área de turismo, recreio e 
desporto, além de uma Unidade Operativa de Planeamento e Gestão de Lamelas (UOPG). (...) 

Além destes impactes, analisados para o presente projecto, acresce o facto de se prever a ligação a uma 
LAT da Iberdrola desde o posto de corte de Gouvães até à SRPN, estando em estudo a passagem em 
corredores parcialmente coincidentes com os troços 4A e 4B, que conduzirão a impactes cumulativos que 
não foram avaliados de forma integrada. (...) 

Desta forma, considera-se que as alternativas em análise, troços 4A e 4B, não constituem verdadeiras 
alternativas, existindo impactes significativos associados a ambas, não passíveis de minimização. Uma vez 
que se considera que os impactes cumulativos destes dois projectos não foram devidamente considerados 
e a sua ausência penaliza fortemente a avaliação de impactes, emite-se parecer desfavorável a ambos os 
troços e o futuro desenvolvimento de uma solução nesta área deverá ficar condicionado à articulação com o 
projecto da responsabilidade da Iberdrola 

2.3.1. Justificação do troço 4B 

Da análise da exposição da CA relativamente aos impactes mais significativos associados aos troços 4A e 
4B, é possível fazer a seguinte síntese: 

1) Troço 4A – implica impactes significativos em matéria de sócio-economia, ordenamento do 
território e ocupação solo; 

2) Troço 4B – implica impactes negativos significativos em matéria de ecologia; 
3) Qualquer um dos troços 4A ou 4B (ou outra eventual nova alternativa nesta zona) deverá ser 

condicionado a uma articulação prévia com o projecto da Iberdrola 

Considera-se que a leitura da CA relativamente ao troço 4A corresponde integralmente à avaliação de 
impactes apresentada no EIA, pelo que não se entende relevante ou necessário promover a reavaliação 
deste troço no âmbito do presente Parecer Técnico. Importa, contudo, analisar a área de estudo do projecto 
e, em particular, o Desenho de Grandes Condicionantes (Desenho C.2) produzido no EIA, para verificar a 
impossibilidade de delimitar outras alternativas viáveis nesta zona.  

Importa, antes de mais, salientar o processo de delimitação da área de estudo na zona do troço 4B. 
Conforme descrito no EIA, esta área foi estabelecida tendo por base a localização da subestação de Ribeira 



EIA do Eixo da RNT entre Carrapatelo, Fridão, Ribeira de Pena e Vila Pouca de Aguiar, a 400kV
Parecer Técnico ao Projecto de DIA 
 

 

Imp – 5007_R4A 
 

de Pena, a qual, atendendo aos seus objectivos
de Investimento da RNT), teria de ficar, na medida do possível, relativamente próxima dos 
hídricos da cascata do Tâmega, de modo a minimizar o impacte da sua ligação (redução da extensão em 
novas linhas), que será efectuada através de circuitos oper

Figura 2.6 – Implantação das localizações alternativas em estudo para a subestação de Ribeira de Pena face aos 
Aproveitamentos do Sistema Electroprodutor do Tâmega (SET)

 

Como é possível verificar por análise à figura anterior, a subestação de “Ribeira de Pena” fica
Sistema Electroprodutor do Tâmega (SET), o qual é composto pelos Aproveitamentos Hidroeléctricos (AH) 
de Gouvães, Alto Tâmega e Daivões, estando previstas ligações directas entre a referida subestação e os 
Postos de Corte de Daivões e Gouvães.
numa maior proximidade ao Posto de Corte de Daivões, por alternativa a uma aproximação a Gouvães 
prendeu-se com as condições topográficas desfavoráveis associadas a esta última solução, que impli
a realização de movimentos de terra muito significativos e uma forte intervenção fisiográfica para 
implantação da instalação, ao que acrescia a necessidade de construir caminhos de acesso de raiz, com 
dimensão suficiente para o transporte dos transfo
construção da subestação. 

Uma vez estabelecido o ponto de ligação do projecto, foram estabelecidos os critérios de delimitação da 
área de estudo, o que, para a zona em questão, corresponde a:

EIA do Eixo da RNT entre Carrapatelo, Fridão, Ribeira de Pena e Vila Pouca de Aguiar, a 400kV

de Pena, a qual, atendendo aos seus objectivos de ligação previstos no PDIRT (Plano de Desenvolvimento 
ficar, na medida do possível, relativamente próxima dos 

, de modo a minimizar o impacte da sua ligação (redução da extensão em 
novas linhas), que será efectuada através de circuitos operados a 400 kV (ver Figura 

Implantação das localizações alternativas em estudo para a subestação de Ribeira de Pena face aos 
Aproveitamentos do Sistema Electroprodutor do Tâmega (SET) 

Como é possível verificar por análise à figura anterior, a subestação de “Ribeira de Pena” fica
Sistema Electroprodutor do Tâmega (SET), o qual é composto pelos Aproveitamentos Hidroeléctricos (AH) 
de Gouvães, Alto Tâmega e Daivões, estando previstas ligações directas entre a referida subestação e os 
Postos de Corte de Daivões e Gouvães. A opção pela localização da Subestação de “Ribeira de Pena” 
numa maior proximidade ao Posto de Corte de Daivões, por alternativa a uma aproximação a Gouvães 

se com as condições topográficas desfavoráveis associadas a esta última solução, que impli
movimentos de terra muito significativos e uma forte intervenção fisiográfica para 

implantação da instalação, ao que acrescia a necessidade de construir caminhos de acesso de raiz, com 
dimensão suficiente para o transporte dos transformadores e do restante equipamentos necessário à 

Uma vez estabelecido o ponto de ligação do projecto, foram estabelecidos os critérios de delimitação da 
área de estudo, o que, para a zona em questão, corresponde a: 
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Plano de Desenvolvimento 
ficar, na medida do possível, relativamente próxima dos Aproveitamentos 

, de modo a minimizar o impacte da sua ligação (redução da extensão em 
Figura 2.6). 

 

Implantação das localizações alternativas em estudo para a subestação de Ribeira de Pena face aos 

Como é possível verificar por análise à figura anterior, a subestação de “Ribeira de Pena” ficará ligada ao 
Sistema Electroprodutor do Tâmega (SET), o qual é composto pelos Aproveitamentos Hidroeléctricos (AH) 
de Gouvães, Alto Tâmega e Daivões, estando previstas ligações directas entre a referida subestação e os 

A opção pela localização da Subestação de “Ribeira de Pena” 
numa maior proximidade ao Posto de Corte de Daivões, por alternativa a uma aproximação a Gouvães 

se com as condições topográficas desfavoráveis associadas a esta última solução, que implicavam 
movimentos de terra muito significativos e uma forte intervenção fisiográfica para 

implantação da instalação, ao que acrescia a necessidade de construir caminhos de acesso de raiz, com 
rmadores e do restante equipamentos necessário à 

Uma vez estabelecido o ponto de ligação do projecto, foram estabelecidos os critérios de delimitação da 
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• Implantação da futura subestação de Ribeira de Pena na proximidade dos Aproveitamentos 
Hidroeléctricos do Alto Tâmega, assegurando a articulação com os respectivos projectos de 
execução actualmente em desenvolvimento pela IBERDROLA (como acima descrito); 

• Constrangimentos naturais decorrentes de proximidade ao rio Tâmega; 

• Futuros constrangimentos inerentes à albufeira do Aproveitamento Hidroeléctrico do Alto Tâmega; 

• Minimização do atravessamento da Rede Natura 2000; 

• Minimização da extensão das linhas eléctricas em estudo. 

Tendo por base os condicionalismos acima listados, e procurando-se delimitar uma área de estudo com 
uma largura mínima de 4 km, tida como suficiente para um correcto estudo de alternativas, verificou-se ser 
necessário proceder ao atravessamento marginal do Sítio Classificado Rede Natura 2000 Alvão/Marão, em 
virtude de o seu limite se encontrar a uma distância inferior a 4 km do rio Tâmega, que constitui o principal 
constrangimento geográfico e o limite Noroeste de quase toda a área de estudo. 

Como anteriormente descrito, e após justificada a área de estudo, importa agora analisar o Desenho de 
Grandes Condicionantes (Desenho C.2) produzido no EIA, para verificar a impossibilidade de delimitar 
outras alternativas viáveis nesta zona, para além dos troços 4A e 4B. 

 

Figura 2.7 – Grandes Condicionantes na zona dos troços 4A e 4B 

 

Como se verifica por análise da figura anterior, os troços 4A e 4B foram os únicos possíveis de delimitar no 
interior da área de estudo, numa zona fortemente condicionada (a mais condicionada de todo o território 
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avaliado no EIA), à luz das condicionantes definidas pelo Regulamento do PDM de Ribeira de Pena e pela 
envolvência da Rede Natura 2000. 

A opção de criar o troço 4A como
avaliação realizada no EIA, visou permitir uma correcta análise comparativa dos valores em causa no 
território e, essencialmente, justificar a necessidade d
troço 4B. 

No que se refere às objecções levantadas relativamente à adopção do troço 4B, importa referir o seguinte:

• Atravessamento da Rede Natura 2000 
largura ao longo da sua extensão, implantando
pela CA, e pelas condicionantes anteriormente descritas, o 
km de Rede Natura 2000. Registe
forçosamente um maior atravessamento da Rede Natura 2000 e que a Norte do troço 4B, a única 
solução viável, à luz do PDM de Ribeira de Pena, corresponde ao troço 4A;

• É ainda necessário salientar 
travessia da Área Classificada
por espaços urbanos e zonas humanizadas
máximo minimizar eventuais impactes nos valores ecológicos da area atravessada;

• Na zona em que o troço 4B atravessa a Rede Natura 2000 e acompanha a Auto
desenvolve-se em viaduto e 
tabuleiro da via, como se verifica por análise da fotografia anterior:

EIA do Eixo da RNT entre Carrapatelo, Fridão, Ribeira de Pena e Vila Pouca de Aguiar, a 400kV

avaliado no EIA), à luz das condicionantes definidas pelo Regulamento do PDM de Ribeira de Pena e pela 
 

o troço 4A como alternativa, tida como desfavorável face ao troço 4B, no entender
, visou permitir uma correcta análise comparativa dos valores em causa no 

território e, essencialmente, justificar a necessidade de se atravessar marginalmente a Rede Natura pelo 

No que se refere às objecções levantadas relativamente à adopção do troço 4B, importa referir o seguinte:

Atravessamento da Rede Natura 2000 – A área de estudo delimitada apresenta, em média, 4 km 
largura ao longo da sua extensão, implantando-se a Noroeste do Sítio Alvão/Marão. Como referido 
pela CA, e pelas condicionantes anteriormente descritas, o troço 4B delimitado no EIA 

Registe-se, no entanto, que qualquer solução a Sul do troço 4B implicaria 
forçosamente um maior atravessamento da Rede Natura 2000 e que a Norte do troço 4B, a única 
solução viável, à luz do PDM de Ribeira de Pena, corresponde ao troço 4A; 

É ainda necessário salientar que o troço 4B acompanha o corredor da Auto
travessia da Área Classificada, e que em cerca de metade dessa travessia se encontra envolvido 
por espaços urbanos e zonas humanizadas, pelo que é evidente que a sua delimitação procurou ao 

ntuais impactes nos valores ecológicos da area atravessada;

Na zona em que o troço 4B atravessa a Rede Natura 2000 e acompanha a Auto
se em viaduto e parte da estrutura dos apoios estará a uma cota inferior à da do 

, como se verifica por análise da fotografia anterior: 
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avaliado no EIA), à luz das condicionantes definidas pelo Regulamento do PDM de Ribeira de Pena e pela 

desfavorável face ao troço 4B, no entender da 
, visou permitir uma correcta análise comparativa dos valores em causa no 

e se atravessar marginalmente a Rede Natura pelo 

No que se refere às objecções levantadas relativamente à adopção do troço 4B, importa referir o seguinte: 

A área de estudo delimitada apresenta, em média, 4 km de 
se a Noroeste do Sítio Alvão/Marão. Como referido 

delimitado no EIA atravessa 2,3 
uer solução a Sul do troço 4B implicaria 

forçosamente um maior atravessamento da Rede Natura 2000 e que a Norte do troço 4B, a única 
 

anha o corredor da Auto-estrada A7, em toda a 
cerca de metade dessa travessia se encontra envolvido 
, pelo que é evidente que a sua delimitação procurou ao 

ntuais impactes nos valores ecológicos da area atravessada; 

Na zona em que o troço 4B atravessa a Rede Natura 2000 e acompanha a Auto-estrada A7, esta 
apoios estará a uma cota inferior à da do 
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Fotografia 2.1 – Aspecto do troço 4B, na zona em que este se implanta a Sul da A7 

 

• Atravessamento de uma área sensível para aves de rapina – o troço 4B atravessa 1,4 km desta 
área, contudo, numa posição bastante marginal. Salienta-se que a definição de um traçado que, 
nessa zona, assuma o limite Norte do troço 4B, permitirá evitar o atravessamento do referido buffer 
de protecção. 

• Atravessamento marginal do buffer de protecção de um abrigo de quirópteros de importância 
nacional (abrigo de Cerva) – o troço 4B atravessa 325 m deste buffer, que ocupa a largura total do 
troço. Contudo, não se prevê a ocorrência de qualquer impacte do projecto sobre o abrigo, uma vez 
que, nem a fase de construção nem a exploração de linhas eléctricas implica qualquer afectação 
deste tipo de locais, desde que respeitadas medidas de afastamento de 200-500 m aos abrigos 
(neste caso, o abrigo situa-se a cerca de 5 km de distância) e à sua preservação durante a obra 
(não afectação directa), medidas essas que já são habitualmente integradas no conjunto de 
medidas de minimização a aplicar em fase de construção e que virão a integrar o Plano de 
Acompanhamento Ambiental da obra. 

• Salienta-se que o troço 4B foi alargado na sua zona central, face aos habituais 400 m de largura, de 
modo a garantir o estudo da melhor solução de traçado no seu interior, em fase de projecto de 
execução (e de RECAPE). 

Por fim, importa referir que a necessidade de atravessamento marginal da Rede Natura 2000 é conhecida 
do ICNB desde a fase de elaboração do Estudo de Grandes Condicionantes, conforme se pode verificar por 
análise da acta apresentada no EIA (Quadro 32, pp. 122-123), relativa a uma reunião realizada em 19 de 
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Setembro de 2010. Conforme descrito no referido quadro, foi então evidenciado perante o ICNB a 
necessidade de delimitar uma alternativa de corredor que atravessasse a Rede Natura 2000
seguinte), por força da elevada densidade
território encontradas na área de estudo na zona de Ribeira de Pe

Figura 2.8 – Enquadramento geográfico 

A este respeito, importa ainda salientar que o Sítio Classificado da Rede Natura 2000 é atravessado 
igualmente pelos troços 6B e 8. No que se refere ao troço 6B,
ponto 2.4 do presente parecer. Já n
apresentada em sede de Aditamento ao EIA, tendo a mesma merecido acolhimento junto da CA, o que se 
comprova pela decisão favorável condicionada a este troço que consta da proposta de DIA.
que a implantação do troço 4B é menos impactante que o troço 8, atendendo a que aquele se implanta, em 
todo o atravessamento da Rede Natura 2000, no corre

Face ao exposto, considera-se ser o 
salientando-se que a sua eliminação acarretaria a revisão integral da área de estudo do EIA e, 
consequencialmente, o aumento da extensão das linhas da REN e IBERDROLA em dezenas de 
quilómetros, implicando impactes negativos adicionais cuja magnitude e significado não é possível estimar 
nesta fase. 
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Setembro de 2010. Conforme descrito no referido quadro, foi então evidenciado perante o ICNB a 
necessidade de delimitar uma alternativa de corredor que atravessasse a Rede Natura 2000

, por força da elevada densidade de condicionantes sócio-económicas e de ordenamento de 
território encontradas na área de estudo na zona de Ribeira de Pena. 

Enquadramento geográfico do projecto relativamente ao Sítio de Interesse Comunitário Alvão/Marão e IBA 
serras do Alvão e do Marão. 

A este respeito, importa ainda salientar que o Sítio Classificado da Rede Natura 2000 é atravessado 
igualmente pelos troços 6B e 8. No que se refere ao troço 6B, a respectiva justificação é apresentada no 

Já no que diz respeito ao troço 8, refira-se que a respectiva justificação foi já 
apresentada em sede de Aditamento ao EIA, tendo a mesma merecido acolhimento junto da CA, o que se 
comprova pela decisão favorável condicionada a este troço que consta da proposta de DIA.
que a implantação do troço 4B é menos impactante que o troço 8, atendendo a que aquele se implanta, em 
todo o atravessamento da Rede Natura 2000, no corredor da auto-estrada A7, uma zona já artificializada

se ser o troço 4B a opção mais favorável para o desenvolvimento do projecto
se que a sua eliminação acarretaria a revisão integral da área de estudo do EIA e, 

equencialmente, o aumento da extensão das linhas da REN e IBERDROLA em dezenas de 
quilómetros, implicando impactes negativos adicionais cuja magnitude e significado não é possível estimar 
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Setembro de 2010. Conforme descrito no referido quadro, foi então evidenciado perante o ICNB a 
necessidade de delimitar uma alternativa de corredor que atravessasse a Rede Natura 2000 (ver figura 

económicas e de ordenamento de 

 

relativamente ao Sítio de Interesse Comunitário Alvão/Marão e IBA 

A este respeito, importa ainda salientar que o Sítio Classificado da Rede Natura 2000 é atravessado 
a respectiva justificação é apresentada no 

se que a respectiva justificação foi já 
apresentada em sede de Aditamento ao EIA, tendo a mesma merecido acolhimento junto da CA, o que se 
comprova pela decisão favorável condicionada a este troço que consta da proposta de DIA. Considera-se 
que a implantação do troço 4B é menos impactante que o troço 8, atendendo a que aquele se implanta, em 

estrada A7, uma zona já artificializada. 

a opção mais favorável para o desenvolvimento do projecto, 
se que a sua eliminação acarretaria a revisão integral da área de estudo do EIA e, 

equencialmente, o aumento da extensão das linhas da REN e IBERDROLA em dezenas de 
quilómetros, implicando impactes negativos adicionais cuja magnitude e significado não é possível estimar 
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2.3.2. Articulação com a IBERDROLA 

No que se refere à articulação dos troços da REN com o projecto da Iberdrola e na sequência da reunião 
tida entre os dois Promotores (conforme acta apresentada no Anexo A), foi possível conjugar as opções 
tidas como preferenciais em ambos os projectos, nomeadamente: 

• Os troços 4B, 5G e 6B e a localização ‘A’ para a subestação de Ribeira de Pena, do projecto da 
REN, SA; 

• Os 1A, 2A e 3B, do projecto da IBERDROLA. 

O resultado da justaposição das alternativas mais favoráveis é apresentado no Desenho 1 (Anexo B), onde 
não se procede a qualquer revisão dos troços sujeitos a AIA, simplesmente à sua sobreposição e 
transformação em corredores únicos. Sobre este desenho, e conforme descrito da acta da reunião (Anexo 
A), foi solicitado aos projectistas de ambos os projectos (REN e IBERDROLA) que apresentassem um 
traçado indicativo da previsível implantação das várias linhas, a fim de ser possível evidenciar junto da CA 
que, efectivamente, no desenvolvimento dos Estudos Prévios ocorreu já uma articulação entre os 
Promotores, apesar de a mesma não ter sido nunca formalizada. A este respeito, importa referir que a 
reunião de coordenação apenas foi realizada nesta fase em virtude da programação dos projectos ser 
diferente (o da Iberdrola está agora em Consulta Pública), estando o projecto da REN mais adiantado 
porque é mais abrangente, englobando, para além das necessidades de escoar a energia produzida pela 
IBERDROLA, também envolver a introdução da RNT na zona conduzindo a melhoria das condições de 
fornecimento de energia à RND local. Futuramente a RNT será ligada à rede da zona do Vale do Cávado 
para fecho da malha Norte. 

Apesar da diferença temporal dos projectos, toda a informação produzida no projecto da REN em termos de 
corredores e localizações possíveis para a subestação de Ribeira de Pena foi fornecida à IBERDROLA para 
consideração no projecto respectivo. 

A avaliação do Desenho 2 (apresentado no Anexo C), que apresenta o traçado indicativo da previsível 
implantação das várias linhas na área de implantação dos dois projectos, permite evidenciar o acima 
descrito, uma vez que se verifica uma total integração entre as soluções preferenciais seleccionadas nos 
respectivos EIAs. Salienta-se novamente que os traçados representados no Desenho 2 são, nesta fase, 
ainda indicativos, uma vez que carecem dos levantamentos cartográficos de campo característicos de um 
projecto de execução, correspondendo, contudo, à preservação dos principais valores ambientais e 
humanos conhecidos no interior dos troços em que se inserem. 

Face ao exposto, considera-se que o troço 4B se apresenta devidamente articulado com as soluções do 
projecto da IBERDROLA. 

O mesmo se pode ainda evidenciar relativamente aos restantes troços que ocorrem na zona de 
sobreposição dos 2 projectos. Efectivamente, verifica-se uma total articulação entre os traçados das linhas 
da REN e IBERDROLA entre si e face à localização A definida para a subestação de Ribeira de Pena 
(projecto REN) e às localizações dos Postos de Corte de Daivões e Gouvães. 

Propõe-se assim a adopção dos troços 4 (na sua versão alargada apresentada no Desenho 1), 4B, 5G e 
6B do projecto da REN, sendo que a justificação deste último troço é apresentada no ponto 2.4. 

2.4. Avaliação dos troços 6A e 6B 
No que diz respeito aos troços 6A e 6B, alternativos entre si, a CA refere o seguinte: 

“(...) Verifica-se, também, uma situação de conflito nos troços 6A e 6B. O troço 6A desenvolve-se numa 
zona de ocupação humana mais expressiva, próximo e na envolvente de povoações, o que o torna 
potencialmente mais exposto visualmente a observadores permanentes. Destaca-se que a implantação a 
meia encosta no Monte da Senhora da Graça contribui significativamente para a redução da qualidade 
visual na envolvente do sopé do monte. Adicionalmente, o troço 6A implica impactes directos, negativos, de 
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grande magnitude e não minimizáveis sobre algumas ocorrências patrimoniais, nomeadamente, no Crasto 
do Crastoeiro, que apresenta estatuto legal de protecção e que abrange toda a largura do corredor.

Contrapondo estes impactes do troço 6A, o troço 6B a
áreas relevantes para a cegonha-preta e para a avifauna, áreas de protecção a abrigos de quirópteros e a 
alcateias de lobos, pelo que se prevê que estas espécies sejam significativamente afectadas pela instala
da linha. 

Desta forma, face à existência de impactes negativos significativos em ambos os troços, não passíveis de 
minimização, considera-se que nenhum poderá ser considerado totalmente preferencial, pelo que se propõe 
a emissão de decisão desfavorável 

À semelhança do referido para os troços 4A e 4B

1) Troço 6A – implica impactes significativos em matéria de 
património; 

2) Troço 6B – implica impactes negati

Considera-se que a leitura da CA relativamente ao troço 
impactes apresentada no EIA, pelo que não se entende relevante ou necessário promover a reavaliação 
deste troço no âmbito do presente Parecer Técnico. 

Já no que se refere ao troço 6B, 
preferencial para implantação do projecto. Assim, 
o Desenho de Grandes Condicionantes (Desenho C.2) produzido, para verificar a impossibilidade de 
delimitar outras alternativas viáveis nesta zona. Na figura seguinte apresenta
Desenho. 
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grande magnitude e não minimizáveis sobre algumas ocorrências patrimoniais, nomeadamente, no Crasto 
do Crastoeiro, que apresenta estatuto legal de protecção e que abrange toda a largura do corredor.

Contrapondo estes impactes do troço 6A, o troço 6B atravessa o Sítio Alvão/Marão com proximidade a 
preta e para a avifauna, áreas de protecção a abrigos de quirópteros e a 

alcateias de lobos, pelo que se prevê que estas espécies sejam significativamente afectadas pela instala

Desta forma, face à existência de impactes negativos significativos em ambos os troços, não passíveis de 
se que nenhum poderá ser considerado totalmente preferencial, pelo que se propõe 

 aos troços 6A e 6B. 

À semelhança do referido para os troços 4A e 4B, é possível fazer a seguinte síntese

implica impactes significativos em matéria de ocupação do solo, paisagem e 

implica impactes negativos significativos em matéria de ecologia.

se que a leitura da CA relativamente ao troço 6A corresponde integralmente à avaliação de 
impactes apresentada no EIA, pelo que não se entende relevante ou necessário promover a reavaliação 

o âmbito do presente Parecer Técnico.  

Já no que se refere ao troço 6B, considera-se que o mesmo representa, efectivamente, a solução 
preferencial para implantação do projecto. Assim, importa analisar a área de estudo 

Grandes Condicionantes (Desenho C.2) produzido, para verificar a impossibilidade de 
delimitar outras alternativas viáveis nesta zona. Na figura seguinte apresenta-se um extracto do referido 

EIA do Eixo da RNT entre Carrapatelo, Fridão, Ribeira de Pena e Vila Pouca de Aguiar, a 400kV 

 

Página 17 

grande magnitude e não minimizáveis sobre algumas ocorrências patrimoniais, nomeadamente, no Crasto 
do Crastoeiro, que apresenta estatuto legal de protecção e que abrange toda a largura do corredor. 

travessa o Sítio Alvão/Marão com proximidade a 
preta e para a avifauna, áreas de protecção a abrigos de quirópteros e a 

alcateias de lobos, pelo que se prevê que estas espécies sejam significativamente afectadas pela instalação 

Desta forma, face à existência de impactes negativos significativos em ambos os troços, não passíveis de 
se que nenhum poderá ser considerado totalmente preferencial, pelo que se propõe 

, é possível fazer a seguinte síntese do parecer da CA: 

ocupação do solo, paisagem e 

éria de ecologia. 

A corresponde integralmente à avaliação de 
impactes apresentada no EIA, pelo que não se entende relevante ou necessário promover a reavaliação 

se que o mesmo representa, efectivamente, a solução 
mporta analisar a área de estudo do EIA e, em particular, 

Grandes Condicionantes (Desenho C.2) produzido, para verificar a impossibilidade de 
se um extracto do referido 
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Figura 2.9 – Grandes Condicionantes na zona dos troços 6A e 6B. 
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Como se verifica por análise da figura anterior, e com detalhe no Desenho C.2 do EIA
estudo ocorrem diversas condicionantes que constr
troços 6A e 6B. São elas, diversas áreas urbanas, patrimoniais e, em geral, humanizadas, na zona Noroeste 
da área de estudo, e a Rede Natura 2000, 
avifauna e buffers de protecção a abrigos de quirópteros

Salienta-se contudo que, ao contrário do referido pela CA, não se regista o atravessamento de qualquer 
território de alcateia de lobos conhecido 

A leitura da figura anterior permite ainda evidenciar que, mesmo na zona de atravessamento da 
Natura 2000, a delimitação do troço 6B procurou evitar a afectação das zonas de carvalhal com maior 
relevância ecológica, razão pela qu
uma vez que esta é coincidente com locais relevantes em matéria de habitats e vegetação.

Quanto ao atravessamento da Área Sensível para avifauna
atendendo à distribuição de áreas urbanas na área de estudo, sendo que apenas o troço 6A permitiria a sua 
não transposição, atendendo às limitações da área de estudo a Noroeste (Mondim de Baixo e rio Tâmega), 
Sudeste (Rede Natura 200) e à presença de e
análise da figura anterior. 

No que se refere ao buffer de protecção de um abrigo de quirópteros de importância nacional, não se 
regista qualquer alternativa ao seu atravessamento na área de estudo (conf
análise à figura anterior). Contudo, 
abrigo, uma vez que, nem a fase de construção nem a exploração de linhas eléctricas implica qualquer 
afectação deste tipo de locais, desde que respeitadas medidas de afastamento de 200
(neste caso, o abrigo situa-se a cerca de 1,5 km de distância do limite do troço 6B) e à sua preservação 
durante a obra (não afectação directa), medidas essas que já são habitualm
medidas de minimização a aplicar em fase de construção e que virão a integrar o Plano de 
Acompanhamento Ambiental da obra.

Considera-se que a solução delimitada, o 
atendendo aos diversos condicionalismos que a área de estudo apresenta desde o seu limite Noroeste, 
afastando-se do centro urbano de Mondim de Baixo
Sudeste, onde ocorre a Rede Natura 2000. 
interior da área de estudo evidencia o esforço de compatibilização de diversos valores naturais e humanos 
presentes e leva a que se defenda o 
projecto na zona em questão. 

 

2.5. Avaliação do Troço 10
Finalmente, no que se refere ao troço 10, a CA refere o seguinte:

O troço 10, de reduzida extensão e que não apresenta alternativas, atravessa uma área de muito elevada 
qualidade visual, incluindo a zona envolv
Fandinhães (que se encontra em vias de classificação). Verifica
afastamento relativamente à Capela, a linha eléctrica terá um grande impacte visual sobre o monumento, 
que se implanta no limite oriental de um vale aberto e arborizado, cujo enquadramento paisagístico, com a 
presença da linha, ficará irremediavelmente diminuído. Desta forma, emite
troço. 

Pelo acima descrito, verifica-se que a 
impactes visuais associados à presença da linha sobre a Capela Românica de São Brás.
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Como se verifica por análise da figura anterior, e com detalhe no Desenho C.2 do EIA
estudo ocorrem diversas condicionantes que constrangem a delimitação de corredores viáveis na zona dos 
troços 6A e 6B. São elas, diversas áreas urbanas, patrimoniais e, em geral, humanizadas, na zona Noroeste 
da área de estudo, e a Rede Natura 2000, habitats e biótopos mais sensíveis, uma Área Sensível pa
avifauna e buffers de protecção a abrigos de quirópteros, na zona Sudeste.  

ao contrário do referido pela CA, não se regista o atravessamento de qualquer 
território de alcateia de lobos conhecido ou área sensível para a cegonha-preta pelo troço 6B

A leitura da figura anterior permite ainda evidenciar que, mesmo na zona de atravessamento da 
, a delimitação do troço 6B procurou evitar a afectação das zonas de carvalhal com maior 

relevância ecológica, razão pela qual o troço não se aproxima mais do limite exterior 
coincidente com locais relevantes em matéria de habitats e vegetação.

Área Sensível para avifauna, considera-se que a mesma era inevitáv
atendendo à distribuição de áreas urbanas na área de estudo, sendo que apenas o troço 6A permitiria a sua 
não transposição, atendendo às limitações da área de estudo a Noroeste (Mondim de Baixo e rio Tâmega), 
Sudeste (Rede Natura 200) e à presença de espaços urbanos consolidados, conforme se verifica por 

No que se refere ao buffer de protecção de um abrigo de quirópteros de importância nacional, não se 
regista qualquer alternativa ao seu atravessamento na área de estudo (conforme se pode verificar por 

. Contudo, não se prevê a ocorrência de qualquer impacte do projecto sobre o 
, uma vez que, nem a fase de construção nem a exploração de linhas eléctricas implica qualquer 

ocais, desde que respeitadas medidas de afastamento de 200
se a cerca de 1,5 km de distância do limite do troço 6B) e à sua preservação 

durante a obra (não afectação directa), medidas essas que já são habitualmente integradas no conjunto de 
medidas de minimização a aplicar em fase de construção e que virão a integrar o Plano de 
Acompanhamento Ambiental da obra. 

se que a solução delimitada, o troço 6B, corresponde, assim, à solução mais favorável
atendendo aos diversos condicionalismos que a área de estudo apresenta desde o seu limite Noroeste, 

se do centro urbano de Mondim de Baixo (do qual está separada pelo rio Tâmega
Sudeste, onde ocorre a Rede Natura 2000. Entende-se que a apreciação das diversas condicionantes no 
interior da área de estudo evidencia o esforço de compatibilização de diversos valores naturais e humanos 
presentes e leva a que se defenda o troço 6B como aquele que minimiza os potenciais impactes do 

Avaliação do Troço 10 
Finalmente, no que se refere ao troço 10, a CA refere o seguinte: 

O troço 10, de reduzida extensão e que não apresenta alternativas, atravessa uma área de muito elevada 
qualidade visual, incluindo a zona envolvente da ocorrência 119 – Capela Românica de São Brás, 
Fandinhães (que se encontra em vias de classificação). Verifica-se que, mesmo optando pelo máximo 
afastamento relativamente à Capela, a linha eléctrica terá um grande impacte visual sobre o monumento, 
ue se implanta no limite oriental de um vale aberto e arborizado, cujo enquadramento paisagístico, com a 
presença da linha, ficará irremediavelmente diminuído. Desta forma, emite-se parecer desfavorável a este 

se que a CA penaliza o troço 10 por considerar previsíveis
associados à presença da linha sobre a Capela Românica de São Brás.
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Como se verifica por análise da figura anterior, e com detalhe no Desenho C.2 do EIA, no interior da área de 
ngem a delimitação de corredores viáveis na zona dos 

troços 6A e 6B. São elas, diversas áreas urbanas, patrimoniais e, em geral, humanizadas, na zona Noroeste 
uma Área Sensível para 

ao contrário do referido pela CA, não se regista o atravessamento de qualquer 
pelo troço 6B.  

A leitura da figura anterior permite ainda evidenciar que, mesmo na zona de atravessamento da Rede 
, a delimitação do troço 6B procurou evitar a afectação das zonas de carvalhal com maior 

exterior da Área Classificada, 
coincidente com locais relevantes em matéria de habitats e vegetação. 

se que a mesma era inevitável, 
atendendo à distribuição de áreas urbanas na área de estudo, sendo que apenas o troço 6A permitiria a sua 
não transposição, atendendo às limitações da área de estudo a Noroeste (Mondim de Baixo e rio Tâmega), 

spaços urbanos consolidados, conforme se verifica por 

No que se refere ao buffer de protecção de um abrigo de quirópteros de importância nacional, não se 
orme se pode verificar por 

não se prevê a ocorrência de qualquer impacte do projecto sobre o 
, uma vez que, nem a fase de construção nem a exploração de linhas eléctricas implica qualquer 

ocais, desde que respeitadas medidas de afastamento de 200-500 m aos abrigos 
se a cerca de 1,5 km de distância do limite do troço 6B) e à sua preservação 

ente integradas no conjunto de 
medidas de minimização a aplicar em fase de construção e que virão a integrar o Plano de 

, corresponde, assim, à solução mais favorável, 
atendendo aos diversos condicionalismos que a área de estudo apresenta desde o seu limite Noroeste, 

do qual está separada pelo rio Tâmega), até ao limite 
apreciação das diversas condicionantes no 

interior da área de estudo evidencia o esforço de compatibilização de diversos valores naturais e humanos 
za os potenciais impactes do 

O troço 10, de reduzida extensão e que não apresenta alternativas, atravessa uma área de muito elevada 
Capela Românica de São Brás, 

se que, mesmo optando pelo máximo 
afastamento relativamente à Capela, a linha eléctrica terá um grande impacte visual sobre o monumento, 
ue se implanta no limite oriental de um vale aberto e arborizado, cujo enquadramento paisagístico, com a 

se parecer desfavorável a este 

previsíveis e significativos os 
associados à presença da linha sobre a Capela Românica de São Brás. 
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Discorda-se da avaliação realizada, sendo que para o efeito, se apresenta na figura seguinte o 
enquadramento ao nível das grandes condicionantes ocorrentes na envolvente do troço 10. 

 

Figura 2.10 – Grandes Condicionantes na zona do troço 10. 

 

Como se verifica por análise da figura anterior, o troço 10 foi delimitado por forma a garantir o maior 
afastamento dos Espaços Urbanos identificadas em PDM (assinalados no desenho a tracejado vermelho) e 
igualmente das restantes zonas habitacionais que não se inserem nessas áreas, como é o caso das 
povoações de Fandinhães, Quintã e Gaiolo.  

Uma vez que a necessidade de salvaguardar o afastamento à ocorrência patrimonial salientada pela CA 
não foi colocada em nenhuma das reuniões tidas com a Secretaria Regional de Cultura do Norte (cujas 
actas são apresentadas no EIA), em fase de EIA optou-se por definir uma solução que minimizasse, em 
alternativa, o impacte visual sobre zonas edificadas, uma vez que se considerou que não seria possível 
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garantir ambas as situações, salvaguardando
Atendendo, contudo, ao parecer recebido da CA ao troço 10, 
o impacte visual sobre a Capela, considera
delimitado na figura anterior a tracejado
solução de traçado que minimize o impacte visual sobre a 
a implantar numa maior proximidade de Espaços Urbanos e Urbanizáveis.

Salienta-se que o alargamento acima proposto é viável à luz do EIA desenvolvido, uma vez que o mesmo 
se implanta no interior da área de estudo avaliada,
territoriais e condicionalismos. Considera
qualquer outra solução viável para o atravessamento da linha, sem que tal implique impactes adicionais aos 
já descritos para o troço 10. Pelo 
parecer favorável ao troço 10 alargado
CA entenda por relevante definir para o efeito.

3. Condicionantes

1. Garantir a articulação das linhas do projecto em avaliação com as linhas de muito alta tensão da Iberdrola 
na região do Alto Tâmega, de modo a ambos os projectos se desenvolvam num corredor comum e 
minimizem os impactes inerentes, tendo por base uma avaliação integrada de i

Na sequência do exposto no EIA e respectivos Aditamentos, a definição da área de estudo do EIA foi 
realizada considerando a necessidade de assegurar a implantação da futura subestação de Ribeira de Pena 
na proximidade dos Aproveitamentos Hidroeléctricos do Al
respectivos projectos de execução actualmente em desenvolvimento pela Iberdrola e minimizando a 
extensão das novas linhas que a ela se vão ligar, através de circuitos operados a 400 kV.

Na figura seguinte apresentam-se os corredores associados às linhas da REN, S.A. e da Iberdrola, S.A.
apresentam proximidade territorial. 
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, salvaguardando-se sempre o perímetro de protecção definido para a Capela
Atendendo, contudo, ao parecer recebido da CA ao troço 10, no sentido de salvaguardar preferencialmente 

considera-se que bastará o alargamento do troço 10
a tracejado, para permitir o estudo, em fase de projecto de execução, de uma 

traçado que minimize o impacte visual sobre a ocorrência patrimonial, apesar de o mesmo se vir 
ar numa maior proximidade de Espaços Urbanos e Urbanizáveis. 

se que o alargamento acima proposto é viável à luz do EIA desenvolvido, uma vez que o mesmo 
se implanta no interior da área de estudo avaliada, conhecendo-se, pelo efeito, as suas caract
territoriais e condicionalismos. Considera-se, ainda, não existir, para além desta zona de alargamento, 

solução viável para o atravessamento da linha, sem que tal implique impactes adicionais aos 
já descritos para o troço 10. Pelo exposto, coloca-se à apreciação da CA a possibilidade de ser dado 

troço 10 alargado, mediante um conjunto de critérios de implantação de traçado que a 
CA entenda por relevante definir para o efeito. 

Condicionantes 

das linhas do projecto em avaliação com as linhas de muito alta tensão da Iberdrola 
na região do Alto Tâmega, de modo a ambos os projectos se desenvolvam num corredor comum e 
minimizem os impactes inerentes, tendo por base uma avaliação integrada de impactes cumulativos.

sequência do exposto no EIA e respectivos Aditamentos, a definição da área de estudo do EIA foi 
realizada considerando a necessidade de assegurar a implantação da futura subestação de Ribeira de Pena 
na proximidade dos Aproveitamentos Hidroeléctricos do Alto Tâmega, assegurando a articulação com os 
respectivos projectos de execução actualmente em desenvolvimento pela Iberdrola e minimizando a 
extensão das novas linhas que a ela se vão ligar, através de circuitos operados a 400 kV.

se os corredores associados às linhas da REN, S.A. e da Iberdrola, S.A.
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se sempre o perímetro de protecção definido para a Capela. 
no sentido de salvaguardar preferencialmente 

o do troço 10 para Este, conforme 
, para permitir o estudo, em fase de projecto de execução, de uma 

, apesar de o mesmo se vir 

se que o alargamento acima proposto é viável à luz do EIA desenvolvido, uma vez que o mesmo 
se, pelo efeito, as suas características 

não existir, para além desta zona de alargamento, 
solução viável para o atravessamento da linha, sem que tal implique impactes adicionais aos 

se à apreciação da CA a possibilidade de ser dado 
, mediante um conjunto de critérios de implantação de traçado que a 

das linhas do projecto em avaliação com as linhas de muito alta tensão da Iberdrola 
na região do Alto Tâmega, de modo a ambos os projectos se desenvolvam num corredor comum e 

mpactes cumulativos. 

sequência do exposto no EIA e respectivos Aditamentos, a definição da área de estudo do EIA foi 
realizada considerando a necessidade de assegurar a implantação da futura subestação de Ribeira de Pena 

to Tâmega, assegurando a articulação com os 
respectivos projectos de execução actualmente em desenvolvimento pela Iberdrola e minimizando a 
extensão das novas linhas que a ela se vão ligar, através de circuitos operados a 400 kV. 

se os corredores associados às linhas da REN, S.A. e da Iberdrola, S.A. que 
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Figura 3.1 – Localização dos corredores da linha da REN, S.A. e das linhas da Iberdrola, S.A. na zona de Ribeira de 
Pena 

 

Da análise da figura anterior verifica-se que os corredores em estudo nos dois projectos se encontram 
compatibilizados, uma vez que seguem, sempre que possível, corredores paralelos, o que permite uma 
minimização dos impactes incorridos pela construção dos dois projectos. De salientar que a não 
correspondência exacta dos corredores pretende viabilizar a opção da implantação paralela das linhas e o 
respeito pelas respectivas distâncias de segurança. 

Note-se que a delimitação final dos corredores da Iberdrola é posterior à entrega do EIA do Eixo da RNT 
entre Vila Pouca de Aguiar e Carrapatelo para AIA. Todavia, refira-se ainda que durante o desenvolvimento 
de ambos os estudos foram realizadas reuniões com o objectivo de efectuar o ponto da situação de ambos 
de modo a compatibilizá-los técnica e ambientalmente. Efectivamente, tanto os troços 4A e 4B apresentam 
uma correspondência com troços em estudo no EIA da Iberdrola, assim como os troços 5D, 5E, 5F, 5G e 5I. 
Quanto aos restantes troços da Iberdrola, pelos seus pontos de ligação às centrais dos Aproveitamentos 
Hidroeléctricos de Daivões, Gouvães e Alto Tâmega, não é possível compatibilizar com os corredores da 
REN. 

No que se refere à possibilidade de utilização de apoios comuns aos projectos de ambos os Promotores, a 
linha da REN, S.A. é dupla pelo que não suporta a inclusão de circuitos suplementares. 
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Salienta-se que, tal como expresso no EIA, e perante a aprovação de troços correspondentes nos dois 
projectos, pelas respectivas CA, em fase de projecto de execução se procurará definir traçados que 
minimizem ao máximo os impactes ambientais decorrentes da construção das linhas, seja pela minimização 
da largura efectiva do corredor de linhas, seja pela salvagu
naturais e humanos presentes na sua envolvente.

Conforme descrito no ponto 2.3.2 do presente Parecer, apresenta
definição preliminar de traçados de linhas de ambos os projectos que 
mantida entre a REN e a IBERDROLA.

2. Garantir a não afectação visual das ocorrências patrimoniais 82 a 85, no planalto da Aboboreira
8A, decorrente da implantação da linha e dos apoios

Será estudado um traçado que permita minimizar este impacte, conforme proposto pela CA no Elemento a 
entregar em fase de RECAPE nº 1. 

3. Garantir a compatibilização do projecto
utilidade pública existentes na região

Nada a assinalar relativamente a esta condicionante.

4. Assegurar o cumprimento das medidas para a concepção do Projecto de Execução, medidas de 
minimização e programas de monitorização, bem como os elementos a entregar com o Rel
Conformidade Ambiental do Projecto de Execução (RECAPE).

Nada a assinalar relativamente a esta condicionante

4. Elementos a entregar em fase de RECAPE

Segundo a proposta de DIA, deverão ser entregues à Autoridade de AIA em fase de RECAPE, para anál
e aprovação, um conjunto de elementos, conforme a seguir se descreve. Para cada elemento solicitado é 
seguidamente apresentada uma análise de viabilidade, sendo ainda colocados alguns pedidos de 
esclarecimento a obter junto da CA.

1. Desenvolvimento de uma solução que minimize o im
Aboboreira e, especificamente, nas ocorrências 82 a 85, na zona inicial do troço 8A. Deverá ser estudado o 
desvio do traçado para Oeste, antes de Aldeia Velha e da ocorrência 7
garantindo a minimização de impactes nos restantes factores ambientais.

O Elemento 1 corresponde ao desenvolvimento da Condicionante nº 2 da Proposta de DIA, sendo por isso 
encarada como decorrente da mesma.
condicionantes conhecidas para o território em causa.

2. Verificação da compatibilidade do Projecto de Execução com os instrumentos de gestão territorial em 
vigor, tendo em consideração a localização exacta dos 
áreas de depósito, parques de máquinas, caminhos de acesso a construir/reabilitar e outros
considerada a actualização dos PDM
no troço 2, a Oeste do rio Loivos, face à informação apresentada no EIA. A demonstração da 
compatibilidade deverá ser apoiada na apresentação de pareceres de entidades competentes, sempre que 
se verifique necessário. 

No que se refere ao Elemento nº 2, importa esclarecer que faz parte da metodologia do RECAPE a 
actualização dos instrumentos de gestão territorial em vigor 
alterações face à situação existente em fase de EIA e 
procede-se ao contacto das entidades competentes que possam
compatibilidade do projecto. 
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se que, tal como expresso no EIA, e perante a aprovação de troços correspondentes nos dois 
tos, pelas respectivas CA, em fase de projecto de execução se procurará definir traçados que 

minimizem ao máximo os impactes ambientais decorrentes da construção das linhas, seja pela minimização 
da largura efectiva do corredor de linhas, seja pela salvaguarda e afastamento relativamente aos valores 
naturais e humanos presentes na sua envolvente. 

Conforme descrito no ponto 2.3.2 do presente Parecer, apresenta-se no Desenho 2
definição preliminar de traçados de linhas de ambos os projectos que evidencia a adequada articulação 
mantida entre a REN e a IBERDROLA. 

das ocorrências patrimoniais 82 a 85, no planalto da Aboboreira
8A, decorrente da implantação da linha e dos apoios 

Será estudado um traçado que permita minimizar este impacte, conforme proposto pela CA no Elemento a 
 

3. Garantir a compatibilização do projecto com infra-estruturas, condicionamentos, servidões e restrições de 
lica existentes na região. 

Nada a assinalar relativamente a esta condicionante. 

Assegurar o cumprimento das medidas para a concepção do Projecto de Execução, medidas de 
minimização e programas de monitorização, bem como os elementos a entregar com o Rel
Conformidade Ambiental do Projecto de Execução (RECAPE). 

relativamente a esta condicionante. 

Elementos a entregar em fase de RECAPE

Segundo a proposta de DIA, deverão ser entregues à Autoridade de AIA em fase de RECAPE, para anál
e aprovação, um conjunto de elementos, conforme a seguir se descreve. Para cada elemento solicitado é 
seguidamente apresentada uma análise de viabilidade, sendo ainda colocados alguns pedidos de 
esclarecimento a obter junto da CA. 

uma solução que minimize o impacte visual da linha e dos apoios no planalto da 
Aboboreira e, especificamente, nas ocorrências 82 a 85, na zona inicial do troço 8A. Deverá ser estudado o 
desvio do traçado para Oeste, antes de Aldeia Velha e da ocorrência 75 (o mais a Norte possível), 
garantindo a minimização de impactes nos restantes factores ambientais. 

O Elemento 1 corresponde ao desenvolvimento da Condicionante nº 2 da Proposta de DIA, sendo por isso 
encarada como decorrente da mesma. Considera-se que a solução proposta pela CA é viável, à luz das 
condicionantes conhecidas para o território em causa. 

do Projecto de Execução com os instrumentos de gestão territorial em 
vigor, tendo em consideração a localização exacta dos apoios da linha eléctrica, da subestação, estaleiros, 
áreas de depósito, parques de máquinas, caminhos de acesso a construir/reabilitar e outros

PDM em revisão, assim como a correcção da RAN do concelho de Chaves, 
o troço 2, a Oeste do rio Loivos, face à informação apresentada no EIA. A demonstração da 
compatibilidade deverá ser apoiada na apresentação de pareceres de entidades competentes, sempre que 

No que se refere ao Elemento nº 2, importa esclarecer que faz parte da metodologia do RECAPE a 
actualização dos instrumentos de gestão territorial em vigor (incluindo PDMs) e a análise de eventuais 
alterações face à situação existente em fase de EIA e balizada pela respectiva DIA. Sempre que necessário, 

se ao contacto das entidades competentes que possam auxiliar na demonstração
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se que, tal como expresso no EIA, e perante a aprovação de troços correspondentes nos dois 
tos, pelas respectivas CA, em fase de projecto de execução se procurará definir traçados que 

minimizem ao máximo os impactes ambientais decorrentes da construção das linhas, seja pela minimização 
arda e afastamento relativamente aos valores 

Desenho 2 (Anexo C) uma 
evidencia a adequada articulação 

das ocorrências patrimoniais 82 a 85, no planalto da Aboboreira, no troço 

Será estudado um traçado que permita minimizar este impacte, conforme proposto pela CA no Elemento a 

estruturas, condicionamentos, servidões e restrições de 

Assegurar o cumprimento das medidas para a concepção do Projecto de Execução, medidas de 
minimização e programas de monitorização, bem como os elementos a entregar com o Relatório de 

Elementos a entregar em fase de RECAPE 

Segundo a proposta de DIA, deverão ser entregues à Autoridade de AIA em fase de RECAPE, para análise 
e aprovação, um conjunto de elementos, conforme a seguir se descreve. Para cada elemento solicitado é 
seguidamente apresentada uma análise de viabilidade, sendo ainda colocados alguns pedidos de 

acte visual da linha e dos apoios no planalto da 
Aboboreira e, especificamente, nas ocorrências 82 a 85, na zona inicial do troço 8A. Deverá ser estudado o 

5 (o mais a Norte possível), 

O Elemento 1 corresponde ao desenvolvimento da Condicionante nº 2 da Proposta de DIA, sendo por isso 
solução proposta pela CA é viável, à luz das 

do Projecto de Execução com os instrumentos de gestão territorial em 
apoios da linha eléctrica, da subestação, estaleiros, 

áreas de depósito, parques de máquinas, caminhos de acesso a construir/reabilitar e outros. Deve ser 
em revisão, assim como a correcção da RAN do concelho de Chaves, 

o troço 2, a Oeste do rio Loivos, face à informação apresentada no EIA. A demonstração da 
compatibilidade deverá ser apoiada na apresentação de pareceres de entidades competentes, sempre que 

No que se refere ao Elemento nº 2, importa esclarecer que faz parte da metodologia do RECAPE a 
e a análise de eventuais 

balizada pela respectiva DIA. Sempre que necessário, 
auxiliar na demonstração da 
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Importa, contudo, esclarecer, que a compatibilização legal do projecto com os PDM’s é feita apenas com as 
as versões em vigor, uma vez que os elementos constantes dos processos de revisão não assumem 
carácter formal e não se encontram frequentemente disponíveis sob a sua forma final, sendo que os 
estudos de revisão de PDM’s não transitam forçosamente para a versão final daqueles. 

Salienta-se ainda que eventuais paraceres das Câmaras Municipais a este respeito poderão não assumir 
força de lei face ao disposto no PDMs em vigor. Pelo efeito, solicita-se esclarecimento à CA de que forma 
se deverá ter em conta a informação dos processos de revisão. 

3. Demonstração da compatibilização do projecto com infra-estruturas, condicionamentos e servidões 
existentes, nomeadamente: redes adutoras, redes primárias e secundárias de abastecimento de gás, vias 
de comunicação, servidões aeronáuticas, faixas de protecção a feixes hertzianos, postos de vigia, visadas 
dos vértices geodésicos, pedreiras, entre outros. A demonstração da compatibilização deverá ser apoiada 
na apresentação de pareceres das entidades competentes, sempre que se verifique necessário. 

Nada a assinalar quanto a este Elemento, regiustando-se apenas que a compatibilização do projecto com 
servidões existentes é efectuada pela REN, SA com base nos pareceres das respectivas entidades. 

4. Planta de localização dos apoios das linhas e subestação, estaleiros/parques de materiais, áreas de 
empréstimo/depósito de terras, acessos e outras unidades funcionais da obra, tendo em conta as 
condicionantes à instalação dos mesmos. 

Em fase de projecto de execução será possível localizar em planta os apoios de cada linha e a localização 
da subestação, no entanto, não serão ainda conhecidos os locais de estaleiro/parques de materiais, uma 
vez que essa identificação é apenas feita previamente ao arranque da obra, estando a tarefa a cargo da 
respectiva entidade executante e dependente da autorização dos proprietários dos terrenos em causa. De 
qualquer forma, refira-se que as localizações dos estaleiros terão que ser, em qualquer caso, postas à 
apreciação do Dono da Obra e da Fiscalização, por parte do Adjudicatário, antes do início da obra 

Para o efeito, o RECAPE irá apresentar um conjunto de critérios de preferência e de exclusão para a 
implantação dos referidos estaleiros, os quais se traduzirão numa Planta de Condicionantes específica para 
o efeito, que refelectirá a globalidade das áreas que a salvaguardar. Salienta-se que, em fase de EIA, foram 
já apresentadas as seguintes restrições, as quais terão de ser confirmadas e completadas em fase de 
projecto de execução: 

• Os estaleiros de obra deverão localizar-se preferencialmente em locais já usados para o mesmo fim 
ou em locais artificializados ou de solos degradados e de reduzido coberto vegetal; 

• Os estaleiros deverão, ainda, ser localizados preferencialmente em locais de declive reduzido e com 
acesso próximo, para evitar, tanto quanto possível, movimentações de terras e abertura de acessos; 

• Recomenda-se, assim, que os estaleiros não sejam implantados nas seguintes situações: 
o Nas proximidades das principais linhas de água (os estaleiros não deverão ser instalados a 

menos de 100 m de linhas de água e em leitos de cheia); 
o Nos locais de maior sensibilidade da paisagem, onde seja necessário procederem à 

destruição de vegetação arbórea com interesse botânico e paisagístico; 
o Em zonas que requeiram o abate de sobreiros e azinheiras; 
o Em áreas de ocupação agrícola; 
o Em terrenos classificados como RAN ou REN; 
o Na proximidade de zonas habitadas; 
o A localização dos estaleiros e os locais de depósito temporário de terras não devem afectar 

os seguintes biótopos: Carvalhal, Floresta de Q. rotundifolia, Bosque de bétulas, Linha de 
água/ Galeria ripícola, Matos, Matos com afloramentos rochosos, Afloramentos rochosos e 
Prados. Para este efeito devem ser utilizadas zonas actualmente sem vegetação ou 
biótopos de muito baixo ou baixo valor ecológico; 
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o A localização dos estaleiros e a abertura de acessos deverão ser efectuadas garantindo a 
implementação das medidas definidas no ponto 8.3.3.4 no que se refere à preservação de 
elementos patrimoniais;

o No caso das ocorrências patrimoniais identificadas na pesquisa documental localizadas fora 
dos corredores, dado que não foram observadas e logo se desconhece a sua 
dimensão/área de dispersão, a localização de estaleiros e abertura de acessos deverá ser 
efectuada a mais de 200 m. Caso não seja possível, terá que ser efectuada uma 
prospecção arqueológica prévia pelo arqueólogo responsável pelo acompanhamento 
arqueológico, das áreas propostas para as infra
impactes e definir as medidas de mitigação consideradas adequadas.

No que diz respeito a áreas de empréstimo
das obras em avaliação. 

Conforme descrito em fase de Aditamento ao EIA, em fase de projecto de execução da
apenas possível identificar os acessos existentes. Os restantes acessos a definir são da responsabilidade 
da entidade executante e apenas são definidos no início da obra, dependendo da autorização dos 
proprietários dos terrenos atravessados e da avaliação do terreno pela entidade executante. 

De salientar ainda que a construção de linhas eléctricas e subestações é sujeita a Acompanhamento 
Ambiental permanente e que na construção de linhas de muito alta tensão não é utilizada maquinaria
pesada (sendo as gruas os equipamentos mais pesados). 

No entanto, as principais preocupações e recomendações relacionadas com os acessos são já traduzidas 
nas medidas de minimização do EIA, como descrito na pág. 294 (Vol.I):

“Na criação de acessibilidades para chegar aos locais de implantação dos apoios da linha deverão 
ser maximizadas as situações de utilização e/ou beneficiação de caminhos ou acessos existentes, 
de forma a minimizar a afectação de solos e vegetação, pelo que a abertura de 
deverá ser efectuada apenas se estritamente necessário.

Assim, na abertura de acessos às obras de construção das linhas eléctricas e/ou na beneficiação de 
caminhos existentes, dever-

• Dever-se-á utilizar o mais p

de novos biótopos; 

• A abertura de acessos provisórios deve ser efectuada de modo a ocupar a menor extensão 

possível e a evitar os melhores solos e as culturas mais importantes;

• Caso não possa ser evitada a interrupção de acessos e caminhos, deverá ser encontrada, 

antes da interrupção, alternativa adequada, de acordo com os interessados;

• Evitar as ocorrências patrimoniais identificadas no decurso deste EIA e respectivas áreas 

de protecção; 

• Evitar as áreas classificadas como RAN e REN, sempre que tecnicamente viável;

• Definir o traçado dos acessos a abrir de modo a evitar ou minimizar o corte de árvores e a 

evitar o abate de espécies da flora autóctone;

• Assegurar que a decapagem do solo e o corte d

Toda a circulação fora dos trilhos deverá ser evitada;

• Evitar a interferência com linhas de água e/ou leitos de cheia (implantar os acessos a mais 

de 10 m de distância);

• Todo o processo de construção deve ser efectu

sobre a zona do projecto

intervenção, de forma a preservar as comunidades vegetais aí presentes. A circulação de 

pessoas e maquinaria fora dos acessos inicialment

Relativamente aos acessos às localizações alternativas das subestações de “Ribeira de Pena”e de “Fridão”, 
estes já se encontram definidos e encontram
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A localização dos estaleiros e a abertura de acessos deverão ser efectuadas garantindo a 
implementação das medidas definidas no ponto 8.3.3.4 no que se refere à preservação de 
elementos patrimoniais; 
No caso das ocorrências patrimoniais identificadas na pesquisa documental localizadas fora 
dos corredores, dado que não foram observadas e logo se desconhece a sua 
dimensão/área de dispersão, a localização de estaleiros e abertura de acessos deverá ser 
ectuada a mais de 200 m. Caso não seja possível, terá que ser efectuada uma 

prospecção arqueológica prévia pelo arqueólogo responsável pelo acompanhamento 
arqueológico, das áreas propostas para as infra-estruturas cabendo a este avaliar os 

ir as medidas de mitigação consideradas adequadas.

áreas de empréstimo, não se prevê que as mesmas venham a ocorrer em qualquer 

Conforme descrito em fase de Aditamento ao EIA, em fase de projecto de execução da
apenas possível identificar os acessos existentes. Os restantes acessos a definir são da responsabilidade 
da entidade executante e apenas são definidos no início da obra, dependendo da autorização dos 

ssados e da avaliação do terreno pela entidade executante. 

De salientar ainda que a construção de linhas eléctricas e subestações é sujeita a Acompanhamento 
Ambiental permanente e que na construção de linhas de muito alta tensão não é utilizada maquinaria
pesada (sendo as gruas os equipamentos mais pesados).  

No entanto, as principais preocupações e recomendações relacionadas com os acessos são já traduzidas 
nas medidas de minimização do EIA, como descrito na pág. 294 (Vol.I): 

acessibilidades para chegar aos locais de implantação dos apoios da linha deverão 
ser maximizadas as situações de utilização e/ou beneficiação de caminhos ou acessos existentes, 
de forma a minimizar a afectação de solos e vegetação, pelo que a abertura de 
deverá ser efectuada apenas se estritamente necessário. 

Assim, na abertura de acessos às obras de construção das linhas eléctricas e/ou na beneficiação de 
-se-á ter em atenção o seguinte: 

á utilizar o mais possível os acessos já existentes evitando

 

A abertura de acessos provisórios deve ser efectuada de modo a ocupar a menor extensão 

possível e a evitar os melhores solos e as culturas mais importantes;

ser evitada a interrupção de acessos e caminhos, deverá ser encontrada, 

antes da interrupção, alternativa adequada, de acordo com os interessados;

Evitar as ocorrências patrimoniais identificadas no decurso deste EIA e respectivas áreas 

r as áreas classificadas como RAN e REN, sempre que tecnicamente viável;

Definir o traçado dos acessos a abrir de modo a evitar ou minimizar o corte de árvores e a 

evitar o abate de espécies da flora autóctone; 

Assegurar que a decapagem do solo e o corte da vegetação não excedam uma faixa de 5m. 

Toda a circulação fora dos trilhos deverá ser evitada; 

Evitar a interferência com linhas de água e/ou leitos de cheia (implantar os acessos a mais 

de 10 m de distância); 

Todo o processo de construção deve ser efectuado com o mínimo de impacte ecológico 

sobre a zona do projecto, ou seja, limitando ao mínimo as acções e área total de 

intervenção, de forma a preservar as comunidades vegetais aí presentes. A circulação de 

pessoas e maquinaria fora dos acessos inicialmente definidos deverá ser impedida.”

Relativamente aos acessos às localizações alternativas das subestações de “Ribeira de Pena”e de “Fridão”, 
estes já se encontram definidos e encontram-se representados no EIA. 
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A localização dos estaleiros e a abertura de acessos deverão ser efectuadas garantindo a 
implementação das medidas definidas no ponto 8.3.3.4 no que se refere à preservação de 

No caso das ocorrências patrimoniais identificadas na pesquisa documental localizadas fora 
dos corredores, dado que não foram observadas e logo se desconhece a sua 
dimensão/área de dispersão, a localização de estaleiros e abertura de acessos deverá ser 
ectuada a mais de 200 m. Caso não seja possível, terá que ser efectuada uma 

prospecção arqueológica prévia pelo arqueólogo responsável pelo acompanhamento 
estruturas cabendo a este avaliar os 

ir as medidas de mitigação consideradas adequadas. 

, não se prevê que as mesmas venham a ocorrer em qualquer 

Conforme descrito em fase de Aditamento ao EIA, em fase de projecto de execução das linhas eléctricas é 
apenas possível identificar os acessos existentes. Os restantes acessos a definir são da responsabilidade 
da entidade executante e apenas são definidos no início da obra, dependendo da autorização dos 

ssados e da avaliação do terreno pela entidade executante.  

De salientar ainda que a construção de linhas eléctricas e subestações é sujeita a Acompanhamento 
Ambiental permanente e que na construção de linhas de muito alta tensão não é utilizada maquinaria 

No entanto, as principais preocupações e recomendações relacionadas com os acessos são já traduzidas 

acessibilidades para chegar aos locais de implantação dos apoios da linha deverão 
ser maximizadas as situações de utilização e/ou beneficiação de caminhos ou acessos existentes, 
de forma a minimizar a afectação de solos e vegetação, pelo que a abertura de novos acessos 

Assim, na abertura de acessos às obras de construção das linhas eléctricas e/ou na beneficiação de 

ossível os acessos já existentes evitando-se, assim, a afectação 

A abertura de acessos provisórios deve ser efectuada de modo a ocupar a menor extensão 

possível e a evitar os melhores solos e as culturas mais importantes; 

ser evitada a interrupção de acessos e caminhos, deverá ser encontrada, 

antes da interrupção, alternativa adequada, de acordo com os interessados; 

Evitar as ocorrências patrimoniais identificadas no decurso deste EIA e respectivas áreas 

r as áreas classificadas como RAN e REN, sempre que tecnicamente viável; 

Definir o traçado dos acessos a abrir de modo a evitar ou minimizar o corte de árvores e a 

a vegetação não excedam uma faixa de 5m. 

Evitar a interferência com linhas de água e/ou leitos de cheia (implantar os acessos a mais 

mínimo de impacte ecológico 

, ou seja, limitando ao mínimo as acções e área total de 

intervenção, de forma a preservar as comunidades vegetais aí presentes. A circulação de 

e definidos deverá ser impedida.” 

Relativamente aos acessos às localizações alternativas das subestações de “Ribeira de Pena”e de “Fridão”, 
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5. Reavaliação dos impactes do projecto no património e apresentação de medidas de minimização 
complementares, tendo em consideração a realização de prospecção arqueológica sistemática ao longo do 
um corredor seleccionado, bem como de todos os caminhos de acesso, áreas de estaleiro, cuja localização 
não foi especificada nesta fase, e das áreas funcionais da obra, no caso de se situarem fora da área de 
incidência prospectada no âmbito da presente avaliação. 

Conforme definido no Guia Metodológico para a Avaliação de Impacte Ambiental de Infra-Estruturas da 
Rede Nacional de Transporte (GMAIARNT), volumes 1 e 2, relativos a linhas elaborado no âmbito duma 
pareceria entre a APA e a REN, SA), em fase de projecto de execução das linhas proceder-se-á à 
prospecção sistemática de um corredor de 100 m de largura, limitado por duas rectas paralelas distanciadas 
50m do eixo do traçado e todas as áreas funcionais e infra-estruturas associadas ao projecto, sendo que no 
caso das subestações, essa prospecção já foi realizada em fase de Estudo Prévio. Já no que refere às 
áreas de estaleiro e acessos, a prospecção é apenas feita em fase de obra, após a sua definição concreta, 
mas sempre antes de qualquer intervenção no terreno. Estes trabalhos integram o acompanhamento 
arqueológico da obra e os seus resultados são integrados nos relatórios de acompanhamento arqueológico 
que mensalmente são produzidos pela Equipa de Supervisão ou Fiscalização da obra. 

6. Cartografia à escala de projecto de todas as ocorrências patrimoniais, tanto as que constam do EIA como 
as que forem detectadas durante a fase de prospecção sistemática. Estes elementos devem estar 
individualmente identificados, georrefrenciados (em polígono – área de dispersão/concentração dos 
vestígicos e/ou dos imóveis). 

Nada a assinalar quanto a este Elemento. 

7. Identificação e localização das manchas ou núcleos afectados por espécies exóticas invasoras, no 
interior das faixas de protecção da linha, de modo a garantir um tratamento diferenciado e adequado na 
fase de desarborização/desmatação. 

Nada a assinalar quanto a este Elemento. 

8. Plano de Integração e Recuperação Paisagística (PIRP) para a subestação de Fridão, que deverá 
contemplar a reabilitação/integração das zonas sujeitas à instalação de estaleiros/parques de materiais, de 
depósitos de materiais sobrantes, dos acessos cariar nas frentes de obra, zonas de talvegue, zonas de 
aterro e escavações. O PIRP deverá incluir um cronograma com o faseamento de obra e a calendarização 
das operações de manutenção/conservação a realizar. 

Nada a assinalar quanto a este Elemento. 

9. Plano de Acompanhamento Ambiental (PAA), onde se inclua o planeamento da execução de todos os 
elementos das obras e a aidentificação e pormenorização das medidas de minimização a implementar na 
fase de execução das obras, e respectiva calendarização. O PAA deverá incluir as medidas propostas no 
presente parecer, sem prejuízo de outras que se venham a verificar necessárias. 

Nada a assinalar quanto a este Elemento. 

 

5. Outras condições para licenciamento ou 
autorização do projecto 

5.1. Medidas para a concepção do Projecto de Execução 
A CA define um conjunto de medidas a aplicar no desenvolvimento do Projecto de Execução, por forma a 
garantir a eliminação ou minimização dos impactes identificados, cujo cumprimento e compatibilização 
deverá ser demonstrado em sede de RECAPE. A sua análise individual é apresentada seguidamente. 
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1. Limitar ao mínimo a afectação de solos de Reserva Agrícola Nacional, de Reserva Ecológica 
Natural e Espaços Urbanos, pelos apoios da linha eléctrica, da subestação, dos estaleiros, 
parqueamentos, depósitos, caminhos de acesso e construir/reabilitar entre outros.

Nada a referir a respeito desta medida.

2. Privilegiar, na determinação da localização dos apoios, a existência de caminhos de acesso, 
evitando a abertura de novos caminhos.

Nada a referir a respeito desta medida.

3. Nos troços para os quais estão previstas mais de uma linha, sempre que possível, as linhas devem 
desenvolver-se o mais paralelamente possível, de modo a minimizar a fragmentação criada.

Nada a referir a respeito desta medida.

4. Deverão ser ponderadas as características estruturais do projecto de forma a reduzir o impacte de 
colisão de aves com a linha, sendo que deve ser dada prioridade à utilização de apoios em esteiro 
horizontal, em particular nas zonas sensíveis para a avifaun

A este respeito, importa salientar que 
técnicas em esteira horizontal para a construção de linhas duplas de 400 kV, sendo que para o efeito seria 
necessário adoptar uma solução de duas linh
medida da DIA. 

5. A selecção do traçado final da linha eléctrica e dos locais de implantação dos apoios deverá:
a. Garantir o máximo afastamento possível a zonas habitadas, aglomerados populacionais, 

habitações e outras edificações isoladas, assim como a minimização dos impactes visuais 
da linha a partir das mesmas.

b. Evitar as zonas visualmente muito expostas, como as zonas de festo e vales amplos, 
situando os apoios, tanto quanto possível, a meia encosta
zonas com maior número de observadores potenciais.

c. Evitar áreas de Baixa a Muito Baixa Capacidade de Absorção, tendo por base uma carta de 
Absorção visual da Paisagem (a apresentar no RECAPE).

Nada a referir a respeito destas medidas.

d. Evitar a interferência com a bacia visual a partir da Ponte da Ola e minimizar os impactes 
visuais relativamente ao povoado fortificado de Parede de Mouros (17), no troço 3B;

Se tal se revelar necessário deve ser efectuada a simulação visual do traçado da linha vista da ponte da Ola.

e. Garantir o afastamento às ocorrências patrimoniais existentes, de acordo com o referido na 
medida n.º 40 da fase de construção;

f. Minimizar a implan
extremidades das propriedades.

g. Evitar a colocação de apoios e o atravessamento de habitats prioritários, nomeadamente 
habitat 91E0* - Florestas aluviais de Alnus glutinosa e Fraxinus excelsor
9B; 

h. Minimizar a afectação dos pontos de água de apoio a combate a incêndios, garantindo, 
sempre que possível, um afastamento das linhas superior a 500 m.

i. Acautelar a não afectação de leitos e margens dos cursos de água pelas localizaçõ
apoios da linha eléctrica, respeitando as faixas de protecção das linhas de água, de 10 
metros para as águas não navegáveis e de 50 metros para as águas navegáveis.

Nada a referir a respeito destas medidas.

j. Evitar a destruição de vegetação existente
misto, biótopos relevantes em termos de abrigo para a fauna, no troço 7, área florestal bem 
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Limitar ao mínimo a afectação de solos de Reserva Agrícola Nacional, de Reserva Ecológica 
Natural e Espaços Urbanos, pelos apoios da linha eléctrica, da subestação, dos estaleiros, 

, depósitos, caminhos de acesso e construir/reabilitar entre outros.

Nada a referir a respeito desta medida. 

Privilegiar, na determinação da localização dos apoios, a existência de caminhos de acesso, 
evitando a abertura de novos caminhos. 

respeito desta medida. 

Nos troços para os quais estão previstas mais de uma linha, sempre que possível, as linhas devem 
se o mais paralelamente possível, de modo a minimizar a fragmentação criada.

Nada a referir a respeito desta medida. 

Deverão ser ponderadas as características estruturais do projecto de forma a reduzir o impacte de 
colisão de aves com a linha, sendo que deve ser dada prioridade à utilização de apoios em esteiro 
horizontal, em particular nas zonas sensíveis para a avifauna. 

A este respeito, importa salientar que em Portugal, bem como em Espanha e França, 
técnicas em esteira horizontal para a construção de linhas duplas de 400 kV, sendo que para o efeito seria 
necessário adoptar uma solução de duas linhas simples. Nas restantes situações, dar

A selecção do traçado final da linha eléctrica e dos locais de implantação dos apoios deverá:
Garantir o máximo afastamento possível a zonas habitadas, aglomerados populacionais, 
bitações e outras edificações isoladas, assim como a minimização dos impactes visuais 

da linha a partir das mesmas. 
Evitar as zonas visualmente muito expostas, como as zonas de festo e vales amplos, 
situando os apoios, tanto quanto possível, a meia encosta, no sentido do afastamento de 
zonas com maior número de observadores potenciais. 
Evitar áreas de Baixa a Muito Baixa Capacidade de Absorção, tendo por base uma carta de 
Absorção visual da Paisagem (a apresentar no RECAPE). 

medidas. 

Evitar a interferência com a bacia visual a partir da Ponte da Ola e minimizar os impactes 
visuais relativamente ao povoado fortificado de Parede de Mouros (17), no troço 3B;

Se tal se revelar necessário deve ser efectuada a simulação visual do traçado da linha vista da ponte da Ola.

Garantir o afastamento às ocorrências patrimoniais existentes, de acordo com o referido na 
medida n.º 40 da fase de construção; 
Minimizar a implantação dos apoios em áreas agrícolas, procurando localizá
extremidades das propriedades. 
Evitar a colocação de apoios e o atravessamento de habitats prioritários, nomeadamente 

Florestas aluviais de Alnus glutinosa e Fraxinus excelsor

Minimizar a afectação dos pontos de água de apoio a combate a incêndios, garantindo, 
sempre que possível, um afastamento das linhas superior a 500 m. 
Acautelar a não afectação de leitos e margens dos cursos de água pelas localizaçõ
apoios da linha eléctrica, respeitando as faixas de protecção das linhas de água, de 10 
metros para as águas não navegáveis e de 50 metros para as águas navegáveis.

Nada a referir a respeito destas medidas. 

Evitar a destruição de vegetação existente, nomeadamente: habitats de matos e bosque 
misto, biótopos relevantes em termos de abrigo para a fauna, no troço 7, área florestal bem 
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Limitar ao mínimo a afectação de solos de Reserva Agrícola Nacional, de Reserva Ecológica 
Natural e Espaços Urbanos, pelos apoios da linha eléctrica, da subestação, dos estaleiros, 

, depósitos, caminhos de acesso e construir/reabilitar entre outros. 

Privilegiar, na determinação da localização dos apoios, a existência de caminhos de acesso, 

Nos troços para os quais estão previstas mais de uma linha, sempre que possível, as linhas devem 
se o mais paralelamente possível, de modo a minimizar a fragmentação criada. 

Deverão ser ponderadas as características estruturais do projecto de forma a reduzir o impacte de 
colisão de aves com a linha, sendo que deve ser dada prioridade à utilização de apoios em esteiro 

em Portugal, bem como em Espanha e França, não existem soluções 
técnicas em esteira horizontal para a construção de linhas duplas de 400 kV, sendo que para o efeito seria 

as simples. Nas restantes situações, dar-se-á cumprimento à 

A selecção do traçado final da linha eléctrica e dos locais de implantação dos apoios deverá: 
Garantir o máximo afastamento possível a zonas habitadas, aglomerados populacionais, 
bitações e outras edificações isoladas, assim como a minimização dos impactes visuais 

Evitar as zonas visualmente muito expostas, como as zonas de festo e vales amplos, 
, no sentido do afastamento de 

Evitar áreas de Baixa a Muito Baixa Capacidade de Absorção, tendo por base uma carta de 

Evitar a interferência com a bacia visual a partir da Ponte da Ola e minimizar os impactes 
visuais relativamente ao povoado fortificado de Parede de Mouros (17), no troço 3B; 

Se tal se revelar necessário deve ser efectuada a simulação visual do traçado da linha vista da ponte da Ola. 

Garantir o afastamento às ocorrências patrimoniais existentes, de acordo com o referido na 

tação dos apoios em áreas agrícolas, procurando localizá-las nas 

Evitar a colocação de apoios e o atravessamento de habitats prioritários, nomeadamente 
Florestas aluviais de Alnus glutinosa e Fraxinus excelsor, existente no troço 

Minimizar a afectação dos pontos de água de apoio a combate a incêndios, garantindo, 
 

Acautelar a não afectação de leitos e margens dos cursos de água pelas localizações dos 
apoios da linha eléctrica, respeitando as faixas de protecção das linhas de água, de 10 
metros para as águas não navegáveis e de 50 metros para as águas navegáveis. 

, nomeadamente: habitats de matos e bosque 
misto, biótopos relevantes em termos de abrigo para a fauna, no troço 7, área florestal bem 
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desenvolvida e conservada, composta por pinheiros e carvalhos, na zona em que atravessa 
o rio Olo, no troço 8, espaços florestais compostos por azinhal (Quercus rotundifolia), no 
troço 11A, caso este troço seja seleccionado como o mais favorável. Sempre que possível, 
o traçado deverá coincidir com aceiros florestais. 

No que se refere a esta medida, importa apenas salientar que, normalmente, não existem aceiros a 
meia encosta, local onde se privilegia a implantação de linhas eléctricas. 

k. Assegurar a sinalização intensiva da linha eléctrica para a avifauna nos seguintes troços: 
- Atravessamento do vale da ribeira de Loivos, no troço 2; 
- Parte do troço 8 que atravessa o Sítio Alvão/Marão e a IBA das Serras do Alvão e do 
Marão; 
- Atravessamento do rio Douro, troços 11ª/B e 12; 
Deverá efectuar-se a instalação, em cada cabo de terra, de sinalizadores de espiral de 
fixação dupla (espirais de sinalização dupla) de cor vermelha e branca, alternado as 
referidas cores. O afastamento aparente entre cada dispositivo de sinalização não deve ser 
superior a 5 metros, ou seja, os sinalizadores deverão ser dispostos de 10 em 10 metros, 
alternadamente em cada cabo de terra. 

Nada a referir a respeito destas medidas. 

6. A localização final da subestação de Fridão deverá: 
a. Garantir a preservação da concessão mineira. 
b. Garantir o máximo afastamento da subestação aos Espaços Turísticos. 
c. Garantir o afastamento e não afectação da ocorrência 58. 
d. Minimizar a afectação de áreas de RAN e de REN. 
e. Minimizar a afectação dos povoamentos de pinheiros. 
f. Evitar a afectação dos recursos hídricos, nomeadamente através do desvio de linhas de 

água para a implantação da plataforma, devendo ser devidamente justificada caso venham 
a ocorrer. 

No que se refere a esta medida, importa referir que a localização A da subestação de Fridão não atravessa 
qualquer área de RAN. Pelo contrário e como demonstrado nos Aditamentos ao EIA, a construção da 
Subestação irá sempre implicar o desvio das linhas de água ocorrentes na sua área de implantação. Nos 
elementos adicionais enviados em fase de AIA, referiu-se o seguinte: 

“A localização A da subestação de “Fridão” intercepta duas linhas de cabeceira, que serão 

desviadas através da implantação de valas em colchão RENO com uma extensão aproximada de 

470 metros (...). Verifica-se ainda o início de uma terceira linha de água sob a plataforma da 

subestação que não será alvo de intervenção específica (desvio), uma vez que ficará totalmente 

soterrada pela terraplenagem da plataforma.” 

5.2. Medidas de minimização 

5.2.1. Fase prévia à construção 

1. Divulgar o programa de execução das obras e implementar um mecanismo de atendimento ao 
público. 

Nada a referir a respeito desta medida. 

2. Desenvolver acções de informação à população afectada pelo projecto, antes de qualquer 
intervenção no terreno, indicando as datas de concretização do projecto e as condicionantes no 
território, em particular nas práticas agrícolas e florestais. 

Nada a referir a respeito desta medida. 
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3. Realizar acções de formação e de sensibilização ambiental para os trabalhadores e encarregados 
envolvidos na obra. 

Nada a referir a respeito desta medida.

4. Planear as áreas de intervenção de modo a que estas se
proceder à sua identificação prévia.

Solicita-se um esclarecimento quanto a esta medida, uma vez que não se entende o seu âmbito e alcance 
objectivo. 

5. Planear a programação dos trabalhos de forma a evitar o período d
aves de rapina e passeriformes, de Março a Setembro, em especial nas zonas a que correspondem 
locais importantes para estes grupos faunísticos.

Os locais onde será implementada esta medida serão definidos em sede de RECAPE.

6. Delimitar e salvaguardar as áreas ocupadas por espécies florísticas ecologicamente relevantes ou 
de Habitats prioritários que se localizem nas imediações das zonas a intervencionar.

Nada a referir a respeito desta medida.

7. Caso se perspective que venha a ocorre
regime de protecção, dever
Adicionalmente, deverão ser implementadas medidas de protecção e/ou sinalização das árvores e 
arbustos, fora das áreas a intervencionar, e que, pela proximidade a estas, possam ser 
acidentalmente afectadas. 

Nada a referir a respeito desta medida.

8. Garantir soluções que vão para além das indemnizações previstas por lei, no âmbito do processo de 
expropriações e/ou indemnizações pelas afectações de terrenos, sempre que as partem não 
cheguem a acordo, tendo em consideração que se trata de terrenos com explorações que 
constituem um rendimento complementar à subsistência

A medida de minimização nº 8 foi objecto de resposta formal da REN, a qual se apresenta no 

5.2.2. Fase de construção 

No que se refere às medidas apresentadas para a fase de construção na proposta de DIA, entende
relevante comentar ou obter um esclarecimento da CA relativamente às seguintes:

17. Caso se verifique a inviabilidade de criar caminhos de acesso ou transportar os materiais peça a peça, 
em zonas onde existam condicionalismo relevantes, proceder à montagem dos apoios através d
naturais, com recurso a um mastro de carga ou a helicóptero.

Solicita-se um esclarecimento da CA sobre o que entende por “condicionalismos relevantes”.

28. Salvaguardar as margens das linhas de água e suas galerias ripícolas, devendo definir
protecção das mesmas, no mínimo 10 m para cada lado das margens, na qual não deverá haver lugar a 
acções que conduzam à compactação dos solos, a movimentações de terra, circulação das máquinas e 
viaturas, depósitos de materiais e instalações de est

Considera-se que a presente medida apenas se aplica à fase de construção das linhas eléctricas.

30. Durante as escavações para a construção das subestações, garantir a não intersecção da superfície 
freática e a não desorganização do fluxo hídrico,
tal venha a acontecer. 

Estas medidas serão concretizadas em sede de RECAPE.
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Realizar acções de formação e de sensibilização ambiental para os trabalhadores e encarregados 

Nada a referir a respeito desta medida. 

Planear as áreas de intervenção de modo a que estas se restrinjam ao estritamente necessário e 
proceder à sua identificação prévia. 

se um esclarecimento quanto a esta medida, uma vez que não se entende o seu âmbito e alcance 

Planear a programação dos trabalhos de forma a evitar o período de reprodução da maioria das 
aves de rapina e passeriformes, de Março a Setembro, em especial nas zonas a que correspondem 
locais importantes para estes grupos faunísticos. 

Os locais onde será implementada esta medida serão definidos em sede de RECAPE.

mitar e salvaguardar as áreas ocupadas por espécies florísticas ecologicamente relevantes ou 
de Habitats prioritários que se localizem nas imediações das zonas a intervencionar.

Nada a referir a respeito desta medida. 

Caso se perspective que venha a ocorrer a afectação de espécies arbóreas ou arbustivas sujeitas a 
regime de protecção, dever-se-á respeitar o exposto na respectiva legislação em vigor. 
Adicionalmente, deverão ser implementadas medidas de protecção e/ou sinalização das árvores e 

das áreas a intervencionar, e que, pela proximidade a estas, possam ser 

Nada a referir a respeito desta medida. 

Garantir soluções que vão para além das indemnizações previstas por lei, no âmbito do processo de 
ndemnizações pelas afectações de terrenos, sempre que as partem não 

cheguem a acordo, tendo em consideração que se trata de terrenos com explorações que 
constituem um rendimento complementar à subsistência 

A medida de minimização nº 8 foi objecto de resposta formal da REN, a qual se apresenta no 

 

No que se refere às medidas apresentadas para a fase de construção na proposta de DIA, entende
obter um esclarecimento da CA relativamente às seguintes: 

17. Caso se verifique a inviabilidade de criar caminhos de acesso ou transportar os materiais peça a peça, 
em zonas onde existam condicionalismo relevantes, proceder à montagem dos apoios através d
naturais, com recurso a um mastro de carga ou a helicóptero. 

se um esclarecimento da CA sobre o que entende por “condicionalismos relevantes”.

28. Salvaguardar as margens das linhas de água e suas galerias ripícolas, devendo definir
protecção das mesmas, no mínimo 10 m para cada lado das margens, na qual não deverá haver lugar a 
acções que conduzam à compactação dos solos, a movimentações de terra, circulação das máquinas e 
viaturas, depósitos de materiais e instalações de estaleiros. 

se que a presente medida apenas se aplica à fase de construção das linhas eléctricas.

30. Durante as escavações para a construção das subestações, garantir a não intersecção da superfície 
freática e a não desorganização do fluxo hídrico, e ter previstas medidas de minimização específicas, caso 

Estas medidas serão concretizadas em sede de RECAPE. 

EIA do Eixo da RNT entre Carrapatelo, Fridão, Ribeira de Pena e Vila Pouca de Aguiar, a 400kV 

 

Página 29 

Realizar acções de formação e de sensibilização ambiental para os trabalhadores e encarregados 

restrinjam ao estritamente necessário e 

se um esclarecimento quanto a esta medida, uma vez que não se entende o seu âmbito e alcance 

e reprodução da maioria das 
aves de rapina e passeriformes, de Março a Setembro, em especial nas zonas a que correspondem 

Os locais onde será implementada esta medida serão definidos em sede de RECAPE. 

mitar e salvaguardar as áreas ocupadas por espécies florísticas ecologicamente relevantes ou 
de Habitats prioritários que se localizem nas imediações das zonas a intervencionar. 

r a afectação de espécies arbóreas ou arbustivas sujeitas a 
á respeitar o exposto na respectiva legislação em vigor. 

Adicionalmente, deverão ser implementadas medidas de protecção e/ou sinalização das árvores e 
das áreas a intervencionar, e que, pela proximidade a estas, possam ser 

Garantir soluções que vão para além das indemnizações previstas por lei, no âmbito do processo de 
ndemnizações pelas afectações de terrenos, sempre que as partem não 

cheguem a acordo, tendo em consideração que se trata de terrenos com explorações que 

A medida de minimização nº 8 foi objecto de resposta formal da REN, a qual se apresenta no Anexo D. 

No que se refere às medidas apresentadas para a fase de construção na proposta de DIA, entende-se 

17. Caso se verifique a inviabilidade de criar caminhos de acesso ou transportar os materiais peça a peça, 
em zonas onde existam condicionalismo relevantes, proceder à montagem dos apoios através de meios 

se um esclarecimento da CA sobre o que entende por “condicionalismos relevantes”. 

28. Salvaguardar as margens das linhas de água e suas galerias ripícolas, devendo definir-se a faixa de 
protecção das mesmas, no mínimo 10 m para cada lado das margens, na qual não deverá haver lugar a 
acções que conduzam à compactação dos solos, a movimentações de terra, circulação das máquinas e 

se que a presente medida apenas se aplica à fase de construção das linhas eléctricas. 

30. Durante as escavações para a construção das subestações, garantir a não intersecção da superfície 
e ter previstas medidas de minimização específicas, caso 
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34. Caso sejam detectadas morfologias graníticas de especial relevo na área de implantação do projecto, 
minimizar a sua afectação. 

Considera-se que a presente medida apenas se aplica à fase de construção das linhas eléctricas. 

5.2.3. Fase final da construção 

No que se refere às medidas definidas pela CA para esta fase, não se considera relevante fazer qualquer 
observação ou necessário qualquer pedido de esclarecimento. 

5.3. Medidas de compensação 
A proposta de DIA refere o seguinte: 

Tendo por base os contributos na consulta pública e os impactes globais do projecto, devem ser 
equacionadas e propostas medidas de compensação para os impactes identificados, a apresentar no 
RECAPE. 

A necessidade de implementação de medidas de compensação foi objecto de resposta formal da REN, a 
qual se apresenta no Anexo E. 

 

5.4. Planos de monitorização 
A proposta de DIA apresenta ainda a necessidade se apresentar um Programa de Monitorização para os 
vertebrados voadores e de um estudo de avaliação da necessidade se implementar um plano de 
monitorização de ruído para as linhas eléctricas e subestação de Fridão, o que será feito em fase de 
RECAPE. 

Contudo, a proposta da DIA refere ainda o seguinte: 

Monitorização socioeconómica 

Deverá ser apresentado com o RECAPE, um Programa de Monitorização Socioeconómico com o objectivo 
de monitorizar eventuais recelamações que possam surgir e dar o devido encaminhamento, no sentido de 
serem encontradas soluções, com particular incidência na fase de expropriações e/ou indemnizações pela 
inviabilidade de acessos e do cultivo de terras. 

As expropriações aplicam-se apenas no caso das subestações, em que a REN passa a deter a propriedade 
da parcela. Ainda assim, é sempre dada preferência à aquisição pela via do direito privado. Por outro lado, a 
REN tem sempre preferência em chegar a acordo quanto às indemnizações, de forma a desbloquear a 
construção da Linha e recorre a intimação apenas em situações limite. Aliás, conforme consta do n/ 
Relatório de Sustentabilidade de 2010, recentemente publicado no nosso site: “O estabelecimento de 
servidões administrativas é regulado por legislação específica, no âmbito da qual contactamos os 
proprietários afectados, bem como outros interessados, para se acordarem e estabelecerem mecanismos 
formais de compensação pela utilização das suas propriedades. Esta utilização consiste no estabelecimento 
de servidões administrativas ou na aquisição das respectivas propriedades, no caso da construção ou da 
ampliação de subestações eléctricas ou de estações de gás.   

Em 2010, foram contactados cerca de 4.200 proprietários, dos quais 3.200 para as servidões da rede 
eléctrica e os restantes da rede de gás. Foram adquiridas cerca de 50 propriedades para a instalação de 
infra- estruturas eléctricas e cerca de 20 para a instalação de infra-estruturas de gás natural. A 31 de 
Dezembro de 2010, a base de dados de proprietários afectos às nossas infra-estruturas continha cerca de 
44.000 registos para a rede eléctrica e cerca de 17.000 registos para a rede de gás natural, o que mostra a 
importância deste grupo de partes interessadas para a REN. Nas situações mais complicadas de 
estabelecimento de servidões, recorre-se a outros mecanismos previstos na legislação, nomeadamente o 
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processo de intimação (linhas eléctricas) e de solicitação de apoio das autoridades públicas para o avanço 
dos trabalhos (gasodutos). Em 2010, a R
eléctricas, ou cerca de 1% dos casos, e duas vezes na rede de gás natural, ou cerca de 0,5%. Este 
resultado, que tem sido alcançado ao longo de vários anos, é um indicador do esforço que desenvolv
para compatibilizar a instalação e a exploração das infra
populações afectadas.  

A comunicação directa com os proprietários dos terrenos afectados visa prestar esclarecimentos e trocar 
informação relevante sobre as infra
instalação de infra-estruturas de utilidade pública, os prejuízos que advêm para as suas propriedades e as 
compensações e alternativas para melhorar a compatibilidade da
tipo de exploração das propriedades. Para a negociação das servidões e a aquisição de terrenos, além dos 
colaboradores directamente relacionados com esta área, recorremos a prestadores de serviços que também 
representam a empresa junto dos proprietários.

Por ser uma área crítica, uma vez que está em causa a própria imagem da REN, os fornecedores 
qualificados para esta actividade são acompanhados de perto por colaboradores da REN, que assumem 
todas as comunicações formais necessárias. Os prestadores de serviços relacionados com o 
estabelecimento de servidões de linhas eléctricas estão vinculados à observância de um código de ética 
que regula o seu relacionamento com a REN e com os proprietários dos terrenos.

Adicionalmente, na fase de projecto são promovidas reuniões com as autoridades locais para trocar 
informações sobre as obras planeadas para a região, de modo a que estas entidades possam esclarecer as 
populações.”  

Está ainda prevista a disponibilização de um nú
construção, para recepção e encaminhamento de pedidos de informações, sugestões e reclamações. Todos 
os contactos são registados pela Equipa de Supervisão e Acompanhamento Ambiental e esta informação 
constará do Relatório Final de Supervisão e Acompanhamento Ambiental a remeter à APA, no final da 
construção.  

Pelo exposto, considera-se que não se justifica qualquer mecanismo de monitorização adicional.
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processo de intimação (linhas eléctricas) e de solicitação de apoio das autoridades públicas para o avanço 
dos trabalhos (gasodutos). Em 2010, a REN teve de usar estes mecanismos apenas 30 vezes nas linhas 
eléctricas, ou cerca de 1% dos casos, e duas vezes na rede de gás natural, ou cerca de 0,5%. Este 
resultado, que tem sido alcançado ao longo de vários anos, é um indicador do esforço que desenvolv
para compatibilizar a instalação e a exploração das infra-estruturas com os legítimos interesses das 

A comunicação directa com os proprietários dos terrenos afectados visa prestar esclarecimentos e trocar 
bre as infra-estruturas a construir, os direitos e deveres dos proprietários perante a 

estruturas de utilidade pública, os prejuízos que advêm para as suas propriedades e as 
compensações e alternativas para melhorar a compatibilidade da exploração das infra
tipo de exploração das propriedades. Para a negociação das servidões e a aquisição de terrenos, além dos 
colaboradores directamente relacionados com esta área, recorremos a prestadores de serviços que também 

sentam a empresa junto dos proprietários.  

Por ser uma área crítica, uma vez que está em causa a própria imagem da REN, os fornecedores 
qualificados para esta actividade são acompanhados de perto por colaboradores da REN, que assumem 

formais necessárias. Os prestadores de serviços relacionados com o 
estabelecimento de servidões de linhas eléctricas estão vinculados à observância de um código de ética 
que regula o seu relacionamento com a REN e com os proprietários dos terrenos. 

nalmente, na fase de projecto são promovidas reuniões com as autoridades locais para trocar 
informações sobre as obras planeadas para a região, de modo a que estas entidades possam esclarecer as 

Está ainda prevista a disponibilização de um número de atendimento ao público, durante a fase de 
construção, para recepção e encaminhamento de pedidos de informações, sugestões e reclamações. Todos 
os contactos são registados pela Equipa de Supervisão e Acompanhamento Ambiental e esta informação 

rá do Relatório Final de Supervisão e Acompanhamento Ambiental a remeter à APA, no final da 

se que não se justifica qualquer mecanismo de monitorização adicional.
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processo de intimação (linhas eléctricas) e de solicitação de apoio das autoridades públicas para o avanço 
EN teve de usar estes mecanismos apenas 30 vezes nas linhas 

eléctricas, ou cerca de 1% dos casos, e duas vezes na rede de gás natural, ou cerca de 0,5%. Este 
resultado, que tem sido alcançado ao longo de vários anos, é um indicador do esforço que desenvolvemos 

estruturas com os legítimos interesses das 

A comunicação directa com os proprietários dos terrenos afectados visa prestar esclarecimentos e trocar 
estruturas a construir, os direitos e deveres dos proprietários perante a 

estruturas de utilidade pública, os prejuízos que advêm para as suas propriedades e as 
exploração das infra-estruturas com outro 

tipo de exploração das propriedades. Para a negociação das servidões e a aquisição de terrenos, além dos 
colaboradores directamente relacionados com esta área, recorremos a prestadores de serviços que também 

Por ser uma área crítica, uma vez que está em causa a própria imagem da REN, os fornecedores 
qualificados para esta actividade são acompanhados de perto por colaboradores da REN, que assumem 

formais necessárias. Os prestadores de serviços relacionados com o 
estabelecimento de servidões de linhas eléctricas estão vinculados à observância de um código de ética 

  

nalmente, na fase de projecto são promovidas reuniões com as autoridades locais para trocar 
informações sobre as obras planeadas para a região, de modo a que estas entidades possam esclarecer as 

mero de atendimento ao público, durante a fase de 
construção, para recepção e encaminhamento de pedidos de informações, sugestões e reclamações. Todos 
os contactos são registados pela Equipa de Supervisão e Acompanhamento Ambiental e esta informação 

rá do Relatório Final de Supervisão e Acompanhamento Ambiental a remeter à APA, no final da 

se que não se justifica qualquer mecanismo de monitorização adicional. 
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Anexo A: Acta da reunião de articulação entre a REN, SA e a 
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 Distribuição a todos os participantes 
 
 Esta Acta só deverá ser considerada definitiva após aprovação em reunião 

REN - Rede Eléctrica Nacional, SA         

Acta Eixo CL-'FRD'-'RNP'-VPA: Coordenação de 
corredores com IBERDROLA 

AT EQLN 1/2011 

Local: Lisboa, 2011-09-16 19/09/2011 
 
 
Presenças   
 REN - Eng.º Manuel Severina, Eng.º João Varela 

IBERDROLA - Dr. Marcelo Lopes, Eng.º Alejandro Arroyo, Eng.ª Diana Guedes, Eng.ª Sara Hoya, 
W.S. ATKINS - Eng.ª Cristina Reis, 
MAXIPRO - Eng.º Helder Matos  

 
 
Assuntos tratados e decisões 

Tendo em consideração que a proposta de Declaração de Impacte Ambiental (DIA) em fase de 

Audiência Prévia do “Eixo da Rede Nacional de Transporte (RNT) entre as subestações do 

Carrapatelo (SCL), ‘Fridão’ (S’FRD’), ‘Ribeira de Pena’ (S’RNP’) e Vila Pouca de Aguiar (SVPA)” 

impõe como condicionante a ‘garantia da articulação do projecto em avaliação com as linhas de 

muito alta tensão da IBERDROLA na região do Alto Tâmega de modo a ambos os projectos se 

desenvolvam num corredor comum e minimizem os impactes inerentes, tendo por base uma 

avaliação integrada de impactes cumulativos”, foi realizada uma reunião entre ambos os 

promotores e os seus consultores de ambiente e de projecto técnico, tendo sido acordado o 

seguinte: 

1. Após a apresentação pela REN do texto da DIA que motivou a realização da reunião, a 

ATKINS, empresa consultora de ambiente de ambos os promotores, apresentou um desenho 

contendo a sobreposição dos troços 4, 4A, 4B, 5A a 5I e locais ‘A’ e ‘C’ para a S’RNP’ do 

projecto da REN, SA com os troços 1A, 1B, 2A a 2C, 3A a 3C, 4A e 4B do projecto da 

IBERDROLA. 

2. Tomando por base o desenho referido em 1 e cumprindo os limites dos troços tidos como 

preferências nos EIA’s de ambos os projectos, ATKINS apresentou um novo corredor com 

largura suficiente para a implantação das de ambos os promotores na totalidade da área 

em que se verifica a sobreposição de ambos os projectos (ver desenho anexo). Sobre novo 

corredor foi acordado que consultores do projecto técnico vão estabelecer um traçado 

preliminar indicativo com o objectivo de permitir que todas as linhas sigam no mesmo 

espaço canal, o qual será devidamente validado face às condicionantes ambientais e 

humanas conhecidas. 

3. Dado o afastamento entre o corredor 4 da REN, SA e o corredor 4B da IBERDROLA entre os 

postos de corte de Gouvães e do Alto Tâmega, foi acordado alargar ligeiramente o 

corredor 4 para Norte e o 4B para Sul de modo a que as linhas de ambos os promotores 

pudessem desenvolver-se tanto quanto possível em paralelo (ver desenho anexo). Sobre 

estes corredores vai também ser esboçado um traçado preliminar indicativo com o 

objectivo de permitir que todas as linhas sigam no mesmo espaço canal. 
ANEXO: Desenho com corredores optimizados 



Tro
ço 4A

Localização
C

Troço 4B

Troço 5B a 5I

Troço 6A

Troço 6B

Troço 5A

Troço 4

Troço 3A

Troço 1A

PCG

Troço 3B
Troço 3C

Troço 1B Troço 2C

Troço 2A

Troço 2B

PCAT

Troço 4A

Troço 4B

Localização
A

´

0603-0460.mxd

0603 0460
CNR LPF

CNR
HMF

1/1
1:25000
Set. 2011

1

Ficheiro:

Data:

Escalas:

Nº
Folhas:

Arquivo:
Nº

Vistos:

Projectou:

Desenhou:
CP DP

Alterações C.Proj. Proj. Des. DataRev.

CORREDORES OPTIMIZADOS

ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL DO EIXO
 VILA POUCA DE AGUIAR - "RIBEIRA DE PENA"
"FRIDÃO" -  CARRAPATELO a 220 / 400kV

PARECER TÉCNICO

Simbologia
Corredores e Localizações do Projecto da REN

Corredores e Localizações do Projecto da Iberdrola

Proposta de Junção de Corredores

Alargamento Troço 4B - IBERDROLA

Alargamento Troço 4 - REN



EIA do Eixo da RNT entre Carrapatelo, Fridão, Ribeira de Pena e Vila Pouca de Aguiar, a 400kV
Parecer Técnico ao Projecto de DIA 
 

 

Imp – 5007_R4A 
 

Anexo B: Desenho 1 
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optimizados 



Tro
ço 4A

Localização
C

Troço 4B

Troço 5G

Troço 6A

Troço 6B

Troço 5A

Troço 4

Troço 3A

Troço 1A

PCG

Troço 3B
Troço 3C

Troço 1B Troço 2C

Troço 2A

Troço 2B

PCAT

Troço 4A

Troço 4B

Localização
A

´

Simbologia
Corredores e Localizações do Projecto da REN

Corredores e Localizações do Projecto da Iberdrola

Proposta de Junção de Corredores

Alargamento Troço 4 - REN

0603-0460.mxd

0603 0460
CNR LPF

CNR
HMF

1/1
1:25000
Set. 2011

1

Ficheiro:

Data:

Escalas:

Nº
Folhas:

Arquivo:
Nº

Vistos:

Projectou:

Desenhou:
CP DP

Alterações C.Proj. Proj. Des. DataRev.

CORREDORES ARTICULADOS

ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL DO EIXO
 VILA POUCA DE AGUIAR - "RIBEIRA DE PENA"
"FRIDÃO" -  CARRAPATELO a 220 / 400kV

PARECER TÉCNICO
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Anexo C: Desenho 2 
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Desenho 2 – Traçados indicativos
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Traçados indicativos 



´

Simbologia
Proposta de Junção de Corredores

Alargamento Troço 4 - REN

Linhas IBERDROLA

Linhas REN

Subestação de Ribeira de Pena

0603-0462.mxd

0603 0462
CNR LPF

CNR
HMF

1/1
1:15000
Set. 2011

2

Ficheiro:

Data:

Escalas:

Nº
Folhas:

Arquivo:
Nº

Vistos:

Projectou:

Desenhou:
CP DP

Alterações C.Proj. Proj. Des. DataRev.

TRAÇADOS INDICATIVOS

ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL DO EIXO
 VILA POUCA DE AGUIAR - "RIBEIRA DE PENA"
"FRIDÃO" -  CARRAPATELO a 220 / 400kV

PARECER TÉCNICO
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Anexo D: Resposta à medida de minimização nº 8
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Resposta à medida de minimização nº 8
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Resposta à medida de minimização nº 8 
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MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO 

Fase Prévia à construção 

8. Garantir soluções que vão para além das indemnizações previstas por lei, no âmbito do processo de 

expropriações e/ou indemnizações pelas afectações dos terrenos, sempre que as partes não cheguem a 

acordo, tendo em consideração que se trata de terrenos com explorações que constituem um 

rendimento complementar à subsistência. 

A promotora não se pode conformar com esta assim chamada medida de minimização, pelo menos nos 

termos em que se encontra formulada. 

Com efeito, se se pretende que a REN indemnize com justiça os proprietários que tenham de ser 

desapropriados ou onerados pelo estabelecimento da linha, então não se trata de verdadeira medida de 

minimização mas tão só do cumprimento da lei e da Constituição. Ora, a REN tem nesta matéria que 

cumprir quer as directivas constitucionais, quer as disposições e limites legais independentemente da DIA, 

considerando obviamente o significado e valor que os bens têm para os seus proprietários. 

Se, diferentemente, se pretende que neste domínio a REN vá para além da lei, das suas prescrições e 

limites, então esta condição não pode ficar assim expressa. 

No caso concreto desta linha só se afigura previsível a necessidade de expropriar as parcelas de terreno 

indispensáveis à construção das subestações de Ribeira de Pena e de Fridão. A promotora aplicará, como 

sempre o faz, o Código das Expropriações. Em primeiro lugar, obedecerá à directiva que determina a 

preferência pela aquisição convencional, esforçando-se por chegar a acordo com os proprietários sobre o 

valor justo dos bens a expropriar, considerando obviamente a perda efectiva do rendimento que os bens 

geram no presente e no futuro. Só na impossibilidade de acordo é que a obtenção dos terrenos se fará por 

via expropriativa. 

Impõe-se recordar que a falta de acordo quanto ao valor em que se deva traduzir a indemnização justa 

remete a decisão para arbitragem colegial e, em sede de recurso, para os tribunais judiciais aos quais 

caberá determiná-la em última instância. Isto é, os proprietários encontram na lei e não na DIA as garantias 

de que o artigo 62º n.º da Constituição será respeitado. Do mesmo modo é na lei e não na DIA que a 

promotora tem de encontrar os critérios mas também os limites para apurar o valor justo para o que tem 

estrita necessidade de expropriar. 
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Chama-se ainda a atenção que do estabelecimento da linha não resulta o sacrifício de todas as 

propriedades que atravessa e, na maior parte dos casos, não implica qualquer desvalorização. Nessa 

medida o ónus que recai sobre os proprietários é a sujeição a servidão administrativa de acordo com o 

artigo 12º n.º c) do Decreto-Lei nº 29/2006, de 15 de Fevereiro, havendo lugar a indemnização quando 

objectivamente dela resultem quebras de rendimento fundiário ou diminuição das áreas dos prédios ou 

qualquer outro prejuízo decorrente da construção da infra-estrutura determinada nos termos gerais do 

Direito e conforme o que determina o artigo 37º do Decreto-Lei nº 43335, de 19 de Novembro de 1960. 

Acresce que a pretendida adopção de “soluções que vão para além das indemnizações previstas na lei” tem 

uma tradução financeira que não é lícito à REN assumir, e pelas mesmas razões não é legítimo à Autoridade 

de AIA propor. É que qualquer sobrecusto que não tenha estrita justificação legal ou técnica, que vá “para 

além” do que é devido (designadamente no plano jurídico) em resultado da avaliação estrita dos impactos 

ambientais e socioeconómicos do projecto implica a oneração da concessão de serviço público que a linha 

integrará, com inevitáveis reflexos na tarifa com que se remunera o investimento. E essa generalização do 

sacrifício em que se traduz o ir para além do valor justo e adequado das indemnizações como se propõe, é 

que se afigura uma medida injusta e desproporcionada porque impõe ao consumidor final um encargo que 

se situa, esse sim, para além do que é constitucional e legalmente devido. 

Sem prejuízo do que antecede, sempre se dirá que a prática da promotora neste domínio garante por si só 

que as preocupações que estão na base desta assim apelidada medida de minimização não têm 

justificação, uma vez que: 

(i) A REN procurará sempre o acordo com os proprietários para determinação do valor indemnizatório 

justo; 

(ii) Serão ponderados eventuais casos de reposição de benfeitorias prejudicadas, estando a promotora 

aberta a considerar compensações em espécie que promovam a valorização das propriedades, 

se tal se afigurar mais adequado e couber nos limites impostos à actividade da REN; 

(iii) Quer no caso das expropriações quer no caso da constituição das servidões, o critério para 

determinação da justa indemnização será o que se encontra largamente avalizado pela 

jurisprudência, pagando-se o valor de substituição do bem desapropriado ou onerado, 

antecipadamente e por uma só vez em relação às perdas futuras de rendimento; 

(iv) A indemnização será sempre compreensiva de todos os prejuízos, designadamente os decorrentes 

da necessidade de garantir em permanência as condições de segurança da linha nos termos do 

Decreto-Regulamentar nº 1/92, de 8 de Fevereiro. 
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Infra, na parte relativa aos Plano de Monitorização (5.4.), reforça-se o ponto de vista antes exposto através 

da chamada de atenção para os dados do Relatório de Sustentabilidade – 2010 que revela que: 

(i) É relativamente reduzido o número de expropriações necessárias ao estabelecimento das linhas; 

(ii) Na maior parte dos casos os bens são obtidos por acordo e por acordo é definida a indemnização 

dos prejuízos; 

(iii) Em consequência é reduzidíssima a frequência com que se verifica o recurso a mecanismos 

compulsórios previstos na lei destinados a suprir a falta de acordo dos proprietários. 
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Anexo E: Resposta 
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MEDIDAS DE COMPENSAÇÃO 

Tendo por base os contributos na consulta pública e os impactos globais do projecto, devem ser 

equacionadas e propostas medidas de compensação para os impactes identificados, a apresentar no 

RECAPE 

Os termos desta parte da proposta de DIA não são aceitáveis porque designadamente se afastam da lógica 

das medidas compensatórias passíveis de ser determinadas no processo de avaliação ambiental. 

Neste ponto entende a Exma. Comissão que devem ser equacionadas e propostas em sede de RECAPE 

compensações que, partindo dos “contributos na consulta pública”, atendam também aos “impactes 

globais do projecto”. 

São várias as razões para que a DIA não possa ser condicionada nos termos que vêm propostos. 

Em primeiro lugar, a formulação deste ponto é vaga e indeterminada, ainda que remeta para a fase de pós-

avaliação a concreta definição das medidas. Com efeito, não se concretizam nem se qualificam os 

contributos da consulta pública que devam ser atendidos, e muito menos se surpreendem que impactos 

efectivos devem ter contrapartida em compensações. 

Sem esta concretização não é desde logo possível à promotora conferir da sua razoabilidade, como é seu 

direito. 

Em segundo lugar, não é aceitável esta condição porque não se alcança o significado, no contexto desta 

parte da proposta de DIA, da expressão “impactes globais do projecto”. Na verdade, à luz do regime 

jurídico da avaliação ambiental o procedimento avaliatório visa recolher informação para prever e 

determinar medidas que efectivamente podem ter natureza compensatória em ordem a, como se diz no 

artigo 4º al. b) do Decreto-Lei nº 69/2000, de 3 de Maio, “auxiliar a adopção de decisões ambientalmente 

sustentáveis”. 

Ora, isso implica a identificação e concretização dos impactos negativos para que a cada um corresponda a 

medida adequada à sua supressão, em primeiro lugar; não sendo possível a supressão, à sua minimização; 

e só no caso de não ser possível quer a supressão quer a minimização, então sim à determinação de 

medidas compensatórias adequadas e proporcionais à lesão ambiental identificada e concretamente 

valorada. 
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À luz da lei não há lugar à consideração de “impactes globais” dos projectos sujeitos a avaliação, 

susceptíveis de medidas de compensação autónomas das que resultem dos impactos concretamente 

identificados em razão dos concretos descritores que pautam a operação de conhecimento e 

caracterização dos efeitos negativos. De resto, ao remeter-se neste ponto para uma definição das medidas 

compensatórias a ocorrer na pós-avaliação, em sede da qual deverão ser “equacionadas” e “propostas” 

atendendo aos “impactes identificados”, a Comissão acaba por corroborar a visão de que não podem ser 

impostas medidas para compensação de impactos globais, ou em vista deles, corroborando assim a visão 

da lei e implicando que esta parte da DIA deva ser suprimida. 

Mas se a proposta da DIA alinha com a lei ao parecer reconhecer que só há medidas compensatórias de 

impactos identificados e caracterizados, a formulação utilizada não impede que venha a ser aproveitada a 

DIA para exigir da promotora compensações financeiras ou outras (que sempre terão uma tradução 

financeira) cuja prestação lhe está vedada por lei e pelo contrato de concessão que a REN outorgou com o 

Estado. 

E esta é a terceira razão para não se aceitar o que vem proposto no ponto “Medidas de Compensação”. 

Com efeito, os termos deste ponto abrem a porta à reclamação de compensações sem relação directa ou 

indirecta com as incidências ambientais e socioeconómicas desfavoráveis do projecto. Ora, nos termos do 

artigo 4º n.º do Decreto-Lei nº 29/2006, de 15 de Fevereiro, diploma que estabelece as bases gerais da 

organização e funcionamento do Sistema Eléctrico Nacional (SEN), designadamente da actividade de 

transporte de electricidade em alta e muito alta tensão, o exercício desta “deve obedecer a princípios de 

racionalidade e eficiência dos meios a utilizar”. A parte do SEN pela gestão da qual a REN é responsável é 

explorada em regime de concessão de serviço público nos termos, inter alia, do Decreto-Lei nº 172/2006, 

de 23 de Agosto, concessão que é atribuída em exclusivo à operadora da Rede Nacional de Transporte.  

É-lhe designadamente vedado o exercício de qualquer outra actividade, salvo autorização do ministro 

responsável pelo sector da energia, mas mesmo neste caso sempre e só quando se reconheça proveito 

para o interesse da concessão (Cfr. Base I/2 das Bases do Contrato de Concessão da RNT outorgado à REN, 

publicado em anexo do citado diploma). Está por isso a REN impedida, enquanto concessionária vinculada 

às condições legais e contratuais que enquadram a concessão, de realizar quaisquer despesas ou 

desenvolver quaisquer actividades que não sejam instrumentais à concessão, designadamente incorrer em 

custos de medidas compensatórias que não tenham comprovadamente relação com os impactos concretos 

dos projectos. 
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Assim é também porque as prestações de serviço público da REN são remuneradas em razão do efectivo 

custos dos investimentos na rede, recaindo sobre o consumidor final os excessos de despesa com 

compensações, atento o princípio da aditividade dos custos na fixação das tarifas. 
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