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1. Introdução 

No âmbito do Procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental relativo ao projecto do “Eixo da RNT entre 
Carrapatelo, “Fridão”, “Ribeira de Pena” 
Prévio, a Comissão de Avaliação (doravante designa
na redacção da Declaração de Conformidade do EIA elaborado, um conjunto final de 
relativos ao EIA, conforme ofício com a 
presente documento, designado por 
esclarecimentos complementares solicitados pela CA

2. Esclarecimentos complementares

2.1. Recursos hídricos
1. Relativamente ao factor Recursos 
III.2 do pedido de elementos solicitados pela CA, nomeadamente no que respeita às seguintes referências 
apresentas no Aditamento ao EIA (datado de 11/02/2011):

Subestação de Ribeira de Pena – 
pelo que não existem bacias afluentes”
água sob a plataforma, que não será alvo de intervenção”
terraplenagem da plataforma” 

Subestação de Ribeira de Pena – Localização C
tangencialmente pela plataforma e que será desviada através de uma vala”. Contudo
referido que “a localização da subestação apenas intercepta duas linhas de cabeceira, sendo uma delas 
desviada através da implantação de uma vala”.

Subestação de Fridão – Localização A
bacias afluentes à subestação”, “regista
interceptada tangencialmente pela plataforma da subestação e que será desviada atrav
Contudo, é também referido que “existem, no entanto, duas linhas de cabeceiras que serão interceptadas e 
que serão desviadas através da implantação de valas” e que “verifica
de água sob a plataforma da subestação, que não será alvo de intervenção, uma vez que ficará soterrada 
pela terraplenagem da plataforma”. 

Subestação de Fridão – Localização C
duas linhas de cabeceira, interceptadas 
aditamento refere que “existem no entanto três linhas de cabeceira que serão interceptadas e serão 
desviadas através da implantação de valas” e ainda que “verifica
água sob a plataforma da subestaç
terraplenagem da plataforma”. 

Face às referências contraditórias, será necessário esclarecer e efectivamente haverá afectação de leitos 
de linhas de água, identificando-os, sendo que a sua eliminação constitui uma afectação. Deverão ser 
também revistos os impactes previstos sobre os recursos hídricos, decorrentes da implantação das 
subestações. 

Apresenta-se seguidamente a análise da implantação das div
esclarecer a interferência com os recursos hídricos superficiais. No 
levantamentos cartográficos (à escala 1:2
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No âmbito do Procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental relativo ao projecto do “Eixo da RNT entre 
“Ribeira de Pena” e Vila Pouca de Aguiar, a 400kV”, elaborado em fase de Estudo 

Prévio, a Comissão de Avaliação (doravante designada por CA) nomeada para o efeito, entendeu
na redacção da Declaração de Conformidade do EIA elaborado, um conjunto final de 

com a ref.ª AIA2363/GAIA - 380/2011, de 15 
esente documento, designado por Aditamento ao EIA – Elementos finais

solicitados pela CA relativos aos recursos hídricos e ecologia

Esclarecimentos complementares  

Recursos hídricos  
ecursos Hídricos, solicita-se esclarecimentos às respostas

III.2 do pedido de elementos solicitados pela CA, nomeadamente no que respeita às seguintes referências 
apresentas no Aditamento ao EIA (datado de 11/02/2011): 

 Localização A – “A plataforma está situada no topo de uma elevação, 
bacias afluentes” sendo posteriormente referido que “existe o início de uma linha de 

água sob a plataforma, que não será alvo de intervenção”, mas, por outro lado, “será soterrada pela 

Localização C – “Há uma linha de água de cabeceira que é interceptada 
tangencialmente pela plataforma e que será desviada através de uma vala”. Contudo
referido que “a localização da subestação apenas intercepta duas linhas de cabeceira, sendo uma delas 
desviada através da implantação de uma vala”. 

Localização A – “A plataforma está situada no topo de uma elevação, não existindo 
bacias afluentes à subestação”, “regista-se também a  presença de uma linha de água de cabeceira que é 
interceptada tangencialmente pela plataforma da subestação e que será desviada atrav
Contudo, é também referido que “existem, no entanto, duas linhas de cabeceiras que serão interceptadas e 
que serão desviadas através da implantação de valas” e que “verifica-se ainda o início de uma terceira linha 

da subestação, que não será alvo de intervenção, uma vez que ficará soterrada 
 

Localização C – “Não existem bacias afluentes à subestação, no entanto, existem 
duas linhas de cabeceira, interceptadas tangencialmente e desviadas por valas”. Posteriormente, o 
aditamento refere que “existem no entanto três linhas de cabeceira que serão interceptadas e serão 
desviadas através da implantação de valas” e ainda que “verifica-se ainda o início de uma quarta li
água sob a plataforma da subestação que não será alvo de intervenção” apesar de ser “soterrada pela 

Face às referências contraditórias, será necessário esclarecer e efectivamente haverá afectação de leitos 
os, sendo que a sua eliminação constitui uma afectação. Deverão ser 

também revistos os impactes previstos sobre os recursos hídricos, decorrentes da implantação das 

se seguidamente a análise da implantação das diversas localizações em estudo, procurando 
esclarecer a interferência com os recursos hídricos superficiais. No Anexo A
levantamentos cartográficos (à escala 1:2 000), desenvolvidos para as linhas de água
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No âmbito do Procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental relativo ao projecto do “Eixo da RNT entre 
e Vila Pouca de Aguiar, a 400kV”, elaborado em fase de Estudo 

da por CA) nomeada para o efeito, entendeu solicitar, 
na redacção da Declaração de Conformidade do EIA elaborado, um conjunto final de elementos adicionais 

 de Março de 2011. No 
lementos finais, apresentam-se os 

aos recursos hídricos e ecologia. 

se esclarecimentos às respostas às questões III.1 e 
III.2 do pedido de elementos solicitados pela CA, nomeadamente no que respeita às seguintes referências 

plataforma está situada no topo de uma elevação, 
“existe o início de uma linha de 

, mas, por outro lado, “será soterrada pela 

“Há uma linha de água de cabeceira que é interceptada 
tangencialmente pela plataforma e que será desviada através de uma vala”. Contudo, no fim da página é 
referido que “a localização da subestação apenas intercepta duas linhas de cabeceira, sendo uma delas 

“A plataforma está situada no topo de uma elevação, não existindo 
se também a  presença de uma linha de água de cabeceira que é 

interceptada tangencialmente pela plataforma da subestação e que será desviada através de uma vala”. 
Contudo, é também referido que “existem, no entanto, duas linhas de cabeceiras que serão interceptadas e 

se ainda o início de uma terceira linha 
da subestação, que não será alvo de intervenção, uma vez que ficará soterrada 

“Não existem bacias afluentes à subestação, no entanto, existem 
tangencialmente e desviadas por valas”. Posteriormente, o 

aditamento refere que “existem no entanto três linhas de cabeceira que serão interceptadas e serão 
se ainda o início de uma quarta linha de 

que não será alvo de intervenção” apesar de ser “soterrada pela 

Face às referências contraditórias, será necessário esclarecer e efectivamente haverá afectação de leitos 
os, sendo que a sua eliminação constitui uma afectação. Deverão ser 

também revistos os impactes previstos sobre os recursos hídricos, decorrentes da implantação das 

ersas localizações em estudo, procurando 
Anexo A  apresentam-se os 4 

de água interceptadas pelas 
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localizações das subestações, (já apresentados no Aditamento inicial), e que correspondem às seguintes 
situações:  

• Desenho SRPN 59983: Identificação das Linhas de Água interceptadas pela localização A da 
S”RPN” 

• Desenho SRPN 59984: Identificação das Linhas de Água interceptadas pela localização C da 
S”RPN” 

• Desenho SFD 59985: Identificação das linhas de água interceptadas pela localização A da S”FD” 

• Desenho SFD 59986: Identificação das linhas de água interceptadas pela localização C da S”FD” 

 

Subestação de “Ribeira de Pena” 

Localização A 

A plataforma da subestação implanta-se no topo de uma elevação, onde ocorre o início (cabeceira) de uma 
linha de água, a qual ficará soterrada sob a plataforma da subestação. Não está previsto ao nível do estudo 
prévio qualquer intervenção no sentido do desvio da mesma, visto toda a zona ir ficar aterrada pelos 
trabalhos de terraplenagem da plataforma. 

A análise de impactes realizada, e já apresentada no primeiro aditamento, prevê que a implantação da 
subestação de “Ribeira de Pena” na localização A seja responsável pela ocorrência de impactes negativos 
sobre os recursos hídricos superficiais, os quais assumem ainda um carácter permanente, directo, mas de 
magnitude média e pouco significativos, atendendo a que se trata de uma linha de água terciária. 

Localização C 

A discrepância apontada pela CA diz respeito ao texto extraído do EIA e à análise apresentada no 
Aditamento inicial, que efectivamente corrige a primeira avaliação. Assim, confirma-se que a localização C 
intercepta duas linhas de cabeceira, sendo que uma delas será desviada através da implantação de uma 
vala em colchão RENO com uma extensão aproximada de 300 metros e com as características 
apresentadas na peça desenhada associada constante do Anexo A . 

Para esta localização, e no que se refere ao seu caminho de acesso, verifica-se que este intercepta 6 linhas 
de água para as quais foram determinados os caudais de dimensionamento e implantadas passagens 
hidráulicas, não tendo sido efectuados desvios do seu curso. Salienta-se que se trata de bacias drenantes 
que afluem à estrada e encontram-se representadas no desenho do Anexo A . 

A avaliação de impactes realizada considerou que a localização C da subestação de “Ribeira de Pena” 
intercepta duas linhas de água de cabeceira, e que uma destas linhas de água, afluente do rio Louredo, 
será desviada através de uma vala. Os impactes causados pela afectação desta linha de água são 
negativos, permanentes, directos, de magnitude reduzida e pouco significativos. Relativamente à outra linha 
de água, esta ficará soterrada pela terraplenagem da plataforma. Os impactes causados pela afectação da 
linha de água são negativos, permanentes, directos, de magnitude média e pouco significativos. 

Relativamente ao caminho de acesso à subestação, este intercepta 6 linhas de água de cabeceira. Para 
assegurar a drenagem transversal do acesso, foi necessário implantar seis passagens hidráulicas, com as 
características constantes no Quadro 1. Os impactes causados pela afectação destas linhas de água são 
negativos, permanentes, directos, de magnitude reduzida e sem significado. 
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Quadro 1 – Caudal de dimensionamento das passagens hidr

 

Subestação de “Fridão” 

Localização A 

A discrepância apontada pela CA diz respeito ao texto extraído do EIA e à análise apresentada no 
Aditamento inicial, que efectivamente corrige a primeira avaliação. Assim, confirma
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 e com as características 
apresentadas na peça desenhada correspondente que consta 
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

Relativamente ao caminho de acesso à subestação, este intercepta uma linha de água de cabeceira que 
será desviada através da implantação de vala trapezoidal em colchão RENO.

Os impactes causados pela afectação 
directos, de magnitude reduzida e pouco significativos. A outra linha de água que será afectada ficará 
soterrada pela terraplenagem da plataforma.
negativos, permanentes, directos, de magnitude média e 
dimensão. 

Relativamente ao caminho de acesso à subestação,
água são negativos, permanentes, directos, de magnitude reduzida e sem significado.

Localização C 

A discrepância apontada pela CA diz respeito ao texto extraído do EIA e à análise apresentada no 
Aditamento inicial, que efectivamente corrige a primeira avaliação. Assim, confirma
intercepta três linhas de cabeceira, as 
RENO com uma extensão aproximada de 390 metros e com as características apresentada na 
correspondente peça desenhada que consta
água sob a plataforma da subestação que não será alvo de intervenção (desvio) pelo projecto, 
soterrada pela terraplenagem da plataforma

Os impactes causados pela afectação das linhas de água desviadas são negativos, permanentes, directos, 
de magnitude reduzida e pouco significativos. Os impactes causados pela afectação da linha de água que 
ficará soterrada são negativos, permanentes, directos, de magnitude média e pouco significativos
atendendo à sua reduzida dimensão.

 

 

PH PK Áreas

# Km  (ha)

PH1 0+121.204 2.62

PH2 0+303.502 3.36

PH3 0+441.192 1.28

PH4 0+562.323 1.03

PH5 0+786.735 2.75

PH6 1+139.756 2.01
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Caudal de dimensionamento das passagens hidráulicas da localização

A discrepância apontada pela CA diz respeito ao texto extraído do EIA e à análise apresentada no 
Aditamento inicial, que efectivamente corrige a primeira avaliação. Assim, confirma
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 e com as características 
apresentadas na peça desenhada correspondente que consta do Anexo A . Verifica
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 

cesso à subestação, este intercepta uma linha de água de cabeceira que 
será desviada através da implantação de vala trapezoidal em colchão RENO. 

Os impactes causados pela afectação das linhas de água que serão desviadas são negativos, permanentes, 
, de magnitude reduzida e pouco significativos. A outra linha de água que será afectada ficará 

soterrada pela terraplenagem da plataforma. Os impactes causados pela afectação d
negativos, permanentes, directos, de magnitude média e pouco significativos, atendendo à sua reduzida 

Relativamente ao caminho de acesso à subestação, os impactes associados ao desvio de uma linha de 
são negativos, permanentes, directos, de magnitude reduzida e sem significado.

iscrepância apontada pela CA diz respeito ao texto extraído do EIA e à análise apresentada no 
Aditamento inicial, que efectivamente corrige a primeira avaliação. Assim, confirma-

três linhas de cabeceira, as quais serão desviadas através da implantação de valas em colchão 
RENO com uma extensão aproximada de 390 metros e com as características apresentada na 

que consta do Anexo A . Verifica-se ainda o início de uma quarta linha de 
forma da subestação que não será alvo de intervenção (desvio) pelo projecto, 

soterrada pela terraplenagem da plataforma 

Os impactes causados pela afectação das linhas de água desviadas são negativos, permanentes, directos, 
e pouco significativos. Os impactes causados pela afectação da linha de água que 

ficará soterrada são negativos, permanentes, directos, de magnitude média e pouco significativos
atendendo à sua reduzida dimensão. 

L H tC Im C
(h) (mm/h)

( km ) ( m )
100 anos

0.27 38.00 3.09 25.748 0.70

0.30 38.0 3.49 24.205 0.70

0.17 28.0 2.04 31.820 0.70

0.20 24.0 2.61 28.066 0.70

0.18 35.0 1.93 32.678 0.70

0.21 39.0 2.29 29.991 0.70
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áulicas da localização C da S”RPN” 

 

A discrepância apontada pela CA diz respeito ao texto extraído do EIA e à análise apresentada no 
Aditamento inicial, que efectivamente corrige a primeira avaliação. Assim, confirma-se que 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 e com as características 

. Verifica-se ainda o início de 
uma terceira linha de água sob a plataforma da subestação que não será alvo de intervenção específica 

 

cesso à subestação, este intercepta uma linha de água de cabeceira que 

são negativos, permanentes, 
, de magnitude reduzida e pouco significativos. A outra linha de água que será afectada ficará 

Os impactes causados pela afectação desta linha de água são 
, atendendo à sua reduzida 

os impactes associados ao desvio de uma linha de 
são negativos, permanentes, directos, de magnitude reduzida e sem significado. 

iscrepância apontada pela CA diz respeito ao texto extraído do EIA e à análise apresentada no 
-se que a Localização C 

viadas através da implantação de valas em colchão 
RENO com uma extensão aproximada de 390 metros e com as características apresentada na 

início de uma quarta linha de 
forma da subestação que não será alvo de intervenção (desvio) pelo projecto, pois ficará 

Os impactes causados pela afectação das linhas de água desviadas são negativos, permanentes, directos, 
e pouco significativos. Os impactes causados pela afectação da linha de água que 

ficará soterrada são negativos, permanentes, directos, de magnitude média e pouco significativos, 

QP Secção
(m3/s) Adoptada

100 anos (m)

0.13 1 Ø 1.00
0.16 1 Ø 1.00
0.08 1 Ø 1.00
0.06 1 Ø 1.00
0.17 1 Ø 1.00
0.12 1 Ø 1.00
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2.2. Ecologia 
 

1. Esclarecimentos complementares no que respeita à avaliação de impactes do projecto sobre o SIC 
Alvão-Marão e sobre a IBA. 

I. Enquadramento  

A área de implantação do EIA em avaliação (daqui para a frente designado apenas por Eixo da RNT) 
localiza-se nas proximidades do Sítio de Interesse Comunitário PTCON0003 – Alvão/Marão e da IBA PT049 
– Serras do Alvão e do Marão, desenvolvendo-se ao longo do limite noroeste destas duas áreas. A área de 
implantação do Eixo da RNT, ainda que na maioria da sua extensão não interfira directamente as áreas do 
SIC e da IBA supracitados (que são coincidentes), sobrepõe-se pontualmente numa extensão total de cerca 
de 8 900 m, nomeadamente nos troços 4B, 6B e 8. (Figura 1).  

 

 

Figura 1 – Enquadramento geográfico do Eixo RNT relativamente ao Sítio de Interesse Comunitário Alvão/Marão e IBA 
serras do Alvão e do Marão. 

 

O projecto prevê, ainda, a construção de 2 subestações (“Ribeira de Pena” e “Fridão”). No entanto as 
localizações previstas para a implantação das subestações não interferem com o SIC Alvão/Marão ou com 
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a IBA serras do Alvão e do Marão, pelo que não se prevêem impactes significativos e directos sobre estas 
áreas. 

Seguidamente será desenvolvida a avaliação dos potenciais impa
Alvão/Marão e sobre a IBA – Serras do Alvão e do Marão. No seguimento da elaboração do EIA do Eixo 
RNT procedeu-se à identificação dos principais valores ecológicos presentes (ou de ocorrência potencial) 
na área de implantação do projecto, tendo
exploração da infra-estrutura de transporte de energia eléctrica nos principais grupos de valores ecológicos 
presentes: Flora e Fauna. Prevê-se que os impactes decorrente
o SIC e a IBA em análise decorram principalmente da potencial afectação
que levaram à sua criação. A análise será realizada com especial incidência nos troços 4B, 6B e 8, onde se 
verifica a sobreposição da área de implantação do projecto com as áreas territoriais do SIC Alvão/Marão e 
da IBA Serras do Alvão e do Marão.

II. Sítio de Importância Comunitária PTCON0003 

O Sítio de Interesse Comunitário da Rede Natura 2000 Alvão/M
142/97 de 28 de Agosto, apresenta uma área total de 58 788ha, sendo que 13% (7 239ha) são coincidentes 
com a área do Parque Natural do Alvão. O Sítio abrange as serras do Alvão e do Marão e encontra
delimitado a oeste pelo rio Tâmega e a Este pelo rio Corgo, apresentando uma orientação geral noroeste
sudoeste. 

O Sítio engloba uma grande diversidade de habitats naturais, dos quais se destacam os carvalhais de 
carvalho-roble e carvalho-negral (9230) e os matos baixos d
(4030) pela sua predominância e as turfeiras (7140), que se caracterizam pela sua singularidade a nível 
nacional, e ainda o habitat prioritário urzais
(4020*) (ICNB, 2006). Destaca-se ainda, em termos de flora, a ocorrência do trevo
(Marsilea quadrifolia), uma espécie extremamente ameaçada cuja ocorrência se restringe ao SIC, e da 
Veronica micranta. O SIC Alvão/Marão apresenta, ai
algumas espécies de faunísticas, como o lobo (
(Galemys pyrenaicus) e a lontra (
ocorrendo, ainda, várias espécies de morcegos ameaçadas (ICNB, 2006). Ocorrem no SIC espécies 
endémicas como o lagarto-de-água (
De referir, ainda, a presença de invertebrados, como a bor
Lucanus cervus, sendo um dos poucos Sítios de ocorrência conhecida da libélula 

Os principais factores de ameaça a que este Sítio da Rede Natura 2000 se encontra sujeito incluem: a 
degradação da qualidade da água, actividade florestal intensiva, destruição de floresta autóctone (carvalhais, 
por exemplo), fogos florestais, espécies invasivas, construção de infra
hídricas e parques eólicos), excessiva pressão cinegéti
químicos, queimadas, abandono agrícola).

III. IBA PT049 – Serras do Alvão e do Marão

A Área Importante para as Aves (IBA) das serras do Alvão e do Marão apresenta como elemento 
característico as Serras do Alvão e do Marão, apresentando uma área territorial coincidente com os limites 
do SIC Alvão/Marão (Costa et al.
importância ornitológica por albergar efectivos de espécies de aves de rapina d
conservacionista. Encontram-se referenciadas, como espécies de ocorrência na IBA, 146 espécies de aves, 
constituindo também uma área importante para a passagem de passeriformes migradores. 

As serras do Alvão e do Marão são importan
apresentam estatuto de conservação desfavorável, sendo reconhecidas por constituírem um dos 5 mais 
importantes na região Europeia (critério C6) para 7 espécies de aves, nomeadamente, o tartaranhão
cinzento (Circus cyaneus), o tartaranhão
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a IBA serras do Alvão e do Marão, pelo que não se prevêem impactes significativos e directos sobre estas 

Seguidamente será desenvolvida a avaliação dos potenciais impactes do Eixo da RNT sobre o SIC 
Serras do Alvão e do Marão. No seguimento da elaboração do EIA do Eixo 

se à identificação dos principais valores ecológicos presentes (ou de ocorrência potencial) 
ão do projecto, tendo-se realizado a avaliação dos impactes das fases de construção e 

estrutura de transporte de energia eléctrica nos principais grupos de valores ecológicos 
se que os impactes decorrentes da implementação do Eixo da RNT sobre 

o SIC e a IBA em análise decorram principalmente da potencial afectação de alguns
que levaram à sua criação. A análise será realizada com especial incidência nos troços 4B, 6B e 8, onde se 

ca a sobreposição da área de implantação do projecto com as áreas territoriais do SIC Alvão/Marão e 
da IBA Serras do Alvão e do Marão. 

II. Sítio de Importância Comunitária PTCON0003 – Alvão/Marão  

O Sítio de Interesse Comunitário da Rede Natura 2000 Alvão/Marão – PTCON0003, criado pela RCM n.º 
142/97 de 28 de Agosto, apresenta uma área total de 58 788ha, sendo que 13% (7 239ha) são coincidentes 
com a área do Parque Natural do Alvão. O Sítio abrange as serras do Alvão e do Marão e encontra

te pelo rio Tâmega e a Este pelo rio Corgo, apresentando uma orientação geral noroeste

O Sítio engloba uma grande diversidade de habitats naturais, dos quais se destacam os carvalhais de 
negral (9230) e os matos baixos de ericáceas e/ou tojos sobre substratos duros 

(4030) pela sua predominância e as turfeiras (7140), que se caracterizam pela sua singularidade a nível 
nacional, e ainda o habitat prioritário urzais-tojais húmidos de Erica ciliaris e Erica tetralix

se ainda, em termos de flora, a ocorrência do trevo
), uma espécie extremamente ameaçada cuja ocorrência se restringe ao SIC, e da 

O SIC Alvão/Marão apresenta, ainda, uma elevada relevância para a conservação de 
algumas espécies de faunísticas, como o lobo (Canis lupus), espécies ribeirinhas como a toupeira

) e a lontra (Lutra lutra), espécies aquáticas como a panjorca (
correndo, ainda, várias espécies de morcegos ameaçadas (ICNB, 2006). Ocorrem no SIC espécies 

água (Lacerta schreiberi) e a salamandra-lusitânica (
De referir, ainda, a presença de invertebrados, como a borboleta Euphydryas aurinia

, sendo um dos poucos Sítios de ocorrência conhecida da libélula Oxygastra curtisii.

Os principais factores de ameaça a que este Sítio da Rede Natura 2000 se encontra sujeito incluem: a 
ualidade da água, actividade florestal intensiva, destruição de floresta autóctone (carvalhais, 

por exemplo), fogos florestais, espécies invasivas, construção de infra-estruturas (principalmente: mini
hídricas e parques eólicos), excessiva pressão cinegética, práticas agrícolas e pastoris (utilização de agro
químicos, queimadas, abandono agrícola). 

Serras do Alvão e do Marão  

A Área Importante para as Aves (IBA) das serras do Alvão e do Marão apresenta como elemento 
do Alvão e do Marão, apresentando uma área territorial coincidente com os limites 

et al., 2003). A área abrangida por esta IBA apresenta uma relevante 
importância ornitológica por albergar efectivos de espécies de aves de rapina de reconhecido interesse 

se referenciadas, como espécies de ocorrência na IBA, 146 espécies de aves, 
constituindo também uma área importante para a passagem de passeriformes migradores. 

As serras do Alvão e do Marão são importantes para a conservação de várias espécies de aves que 
apresentam estatuto de conservação desfavorável, sendo reconhecidas por constituírem um dos 5 mais 
importantes na região Europeia (critério C6) para 7 espécies de aves, nomeadamente, o tartaranhão

), o tartaranhão-caçador (Circus pygargus), a águia-real (
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a IBA serras do Alvão e do Marão, pelo que não se prevêem impactes significativos e directos sobre estas 

ctes do Eixo da RNT sobre o SIC 
Serras do Alvão e do Marão. No seguimento da elaboração do EIA do Eixo 

se à identificação dos principais valores ecológicos presentes (ou de ocorrência potencial) 
se realizado a avaliação dos impactes das fases de construção e 

estrutura de transporte de energia eléctrica nos principais grupos de valores ecológicos 
s da implementação do Eixo da RNT sobre 

de alguns dos valores naturais 
que levaram à sua criação. A análise será realizada com especial incidência nos troços 4B, 6B e 8, onde se 

ca a sobreposição da área de implantação do projecto com as áreas territoriais do SIC Alvão/Marão e 

PTCON0003, criado pela RCM n.º 
142/97 de 28 de Agosto, apresenta uma área total de 58 788ha, sendo que 13% (7 239ha) são coincidentes 
com a área do Parque Natural do Alvão. O Sítio abrange as serras do Alvão e do Marão e encontra-se 

te pelo rio Tâmega e a Este pelo rio Corgo, apresentando uma orientação geral noroeste-

O Sítio engloba uma grande diversidade de habitats naturais, dos quais se destacam os carvalhais de 
e ericáceas e/ou tojos sobre substratos duros 

(4030) pela sua predominância e as turfeiras (7140), que se caracterizam pela sua singularidade a nível 
Erica tetralix e/ou Ulex minor 

se ainda, em termos de flora, a ocorrência do trevo-de-quatro-folhas 
), uma espécie extremamente ameaçada cuja ocorrência se restringe ao SIC, e da 

nda, uma elevada relevância para a conservação de 
), espécies ribeirinhas como a toupeira-de-água 

), espécies aquáticas como a panjorca (Rutilus arcasii) 
correndo, ainda, várias espécies de morcegos ameaçadas (ICNB, 2006). Ocorrem no SIC espécies 

lusitânica (Chioglossa lusitanica). 
Euphydryas aurinia e o coleóptero 

Oxygastra curtisii. 

Os principais factores de ameaça a que este Sítio da Rede Natura 2000 se encontra sujeito incluem: a 
ualidade da água, actividade florestal intensiva, destruição de floresta autóctone (carvalhais, 

estruturas (principalmente: mini-
ca, práticas agrícolas e pastoris (utilização de agro-

A Área Importante para as Aves (IBA) das serras do Alvão e do Marão apresenta como elemento 
do Alvão e do Marão, apresentando uma área territorial coincidente com os limites 

, 2003). A área abrangida por esta IBA apresenta uma relevante 
e reconhecido interesse 

se referenciadas, como espécies de ocorrência na IBA, 146 espécies de aves, 
constituindo também uma área importante para a passagem de passeriformes migradores.  

tes para a conservação de várias espécies de aves que 
apresentam estatuto de conservação desfavorável, sendo reconhecidas por constituírem um dos 5 mais 
importantes na região Europeia (critério C6) para 7 espécies de aves, nomeadamente, o tartaranhão-

real (Aquila chrysaetus), o 
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falcão-peregrino (Falco peregrinus), o bufo-real (Bubo bubo), a petinha-dos-campos (Anthus campestris) e a 
gralha-de-bico-vermelho (Pyrrhocorax pyrrhocorax).  

As principais ameaças referenciadas para a IBA são: abandono e redução da gestão do terreno, florestação, 
Intensificação agrícola e pecuária, incêndios, introdução de espécies exóticas, construção de Infra-
estruturas (barragens, diques, etc.) e perturbação antrópica (recreio, turismo, urbanização). 

IV. Principais valores Ecológicos na Área de Implan tação do Eixo da RNT  

Neste ponto são evidenciados os principais resultados obtidos no âmbito dos trabalhos efectuados durante 
a realização do EIA. A área de implantação do Eixo da RNT é caracterizado pela presença de extensas 
áreas de matos em zonas de cumeadas, assim como grandes manchas de povoamentos florestais, 
dominados por pinheiro-bravo e eucalipto. Pontualmente, em zonas adjacentes a terrenos agrícolas, surgem 
pequenas manchas de carvalhal e azinhal e nas linhas de água mais bem conservadas encontram-se áreas 
de amial e salgueiral. As áreas humanizadas são escassas e dispersas, sendo compostas sobretudo por 
pequenas aldeias rodeadas por parcelas agrícolas.  

Foram inventariadas para a área de estudo 492 espécies florísticas, sendo que destas se destacam 14 com 
maior interesse para a conservação. Estão listados para a área 3 endemismos lusitanos: Centaurea 
micrantha ssp. herminii, Veronica micrantha, Teucrium salviastrum salviastrum, e 4 endemismos ibéricos: 
Festuca elegans, Festuca summilusitana, Narcissus asturiensis, Scilla beirana. Das espécies com elevado 
valor para a conservação apenas 4 têm ocorrência possível para a área de estudo: Marsilea quadrifolia, 
Narcissus asturiensis, Scilla beirana e Sphagnum sp. 

O elenco faunístico da área de estudo conta com 221 espécies de vertebrados, das quais 34 apresentam 
estatuto de ameaça, destacando-se as espécies de quirópteros e aves pela sua susceptibilidade aos 
impactes provocados pelo projecto em causa. De entre as espécies de aves potencialmente presentes na 
zona sobressaem o tartaranhão-caçador (Circus pygargus), a águia-real (Aquila chrysaetus), a águia-de-
Bonelli (Hieraaetus fasciatus) e o melro-das-rochas (Monticola saxatilis) classificados como Em perigo de 
Extinção (Cabral et al., 2006); o bútio-vespeiro (Pernis apivorus), o açor (Accipiter gentilis), a ógea (Falco 
subbuteo), o falcão-peregrino (Falco peregrinus), a população invernante de tartaranhão-azulado (Circus 
cyaneus), a gaivota-d'asa-escura (Larus fuscus), o noitibó-da-europa (Caprimulgus europaeus), a 
toutinegra-das-figueiras (Sylvia borin) e o cruza-bico-comum (Loxia curvirostra) com a classificação de 
Vulnerável (Cabral et al., 2006); e ainda a população reprodutora de tartaranhão-azulado classificada de 
Criticamente Ameaçado (Cabral et al., 2006). Para este grupo faunístico destacam-se as zonas de Vilar de 
Ferreiros e Ribeira de Pena/Cerva como áreas sensíveis para aves de rapina e o vale da ribeira de Loivos 
pela utilização na rota de migração de aves de rapina e passeriformes, embora nenhuma destas se localize 
no interior do SIC Alvão/Marão ou da IBA serras do Alvão e do Marão. 

A zona da Aboboreira e do planalto do Minhéu são utilizadas por duas alcateias de o lobo (Canis lupus) – 
alcateia da Aboboreira e alcateia do Minhéu.  

Estão elencadas 19 espécies de quirópteros para a área de estudo destacando-se o morcego-de-ferradura-
mediterrânico (Rhinolophus euryale), o morcego-de-ferradura-grande (Rhinolophus ferrumequinum), o 
morcego-de-ferradura-pequeno (Rhinolophus hipposideros), o morcego-rato-pequeno (Myotis blythii), o 
morcego-rato-grande (Myotis myotis) e o morcego-de-franja (Myotis nattereri) pelo elevado estatuto de 
conservação. Nas imediações da área de estudo existem 3 abrigos de importância nacional (Cerva, Mondim 
de Basto I e II) e 3 de importância regional/local (Asnela, Atei e Vilar de Ferreiros).  

Foi confirmada a presença do habitat 91E0* – Florestas aluviais de Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior e 
92A0 – Florestas galerias de Salix alba e Populus alba em algumas linhas de água. Ao longo de grande 
parte da área de estudo ocorrem pequenas manchas de carvalhais galaico-portugueses de Q. robur e Q. 
pyrenaica (habitat 9230), mais pontualmente e sobretudo no extremo Sul surgem florestas de Quercus 
rotundifolia (habitat 9340). 
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V. Avaliação de Impactes  

Os principais impactes potenciais decorrentes do Eixo da RNT sobre o SIC Alvão/Marão reflectem
sobretudo naqueles que incidem sobre a 
classificação. No que diz respeito aos potenciais impactes sobre a IBA, estes decorrerão sobretudo sobre a 
afectação das espécies de aves que levaram à sua classificação que lhe atribuem rele

Os impactes decorrentes da implantação de uma infra
se essencialmente com os decorrentes da fase de construção, particularmente no que diz respeito à 
afectação provocada pelas actividades ineren
caminhos de acesso aos mesmos, afectação de áreas destinadas a albergar a instalação temporária de 
estaleiros e depósito de materiais e o aumento da perturbação antrópica (movimentação de pessoas e 
maquinaria). Os principais impactes decorrentes da fase de exploração do projecto prendem
essencialmente com a corte ou decote de árvores no âmbito
eléctrica e os potenciais impactes sobre a avifauna, nomeadamente 
colisão com os cabos de transporte.

 

V.1 - Avaliação dos Impactes nos Troços 4B, 6B e 8

Troço 4B 

O biótopo mais abundante na área do troço 4B são os matos, que ocupam 30% deste troço, seguidos das 
áreas agrícolas e de pinhal, que ocupam, cada uma, 24% da área do troço, como tal, certamente, estes três 
biótopos serão afectados, sendo essa afectação um impacte de baixa significância. Algumas das manchas 
de matos e matos com afloramentos presentes neste troço, junto ao plan
habitat 4030 – Charnecas secas europeias, no entanto tendo em conta que este é um habitat comum no 
território nacional não se considera que este seja um impacte especialmente significativo, considerando
que a afectação de todas as manchas de matos é um impacte de baixa significância. Provavelmente serão 
ainda afectados outros biótopos, menos representativos, de elevada (carvalhal), média (matos com 
afloramentos e bosque misto) e muito baixa (ruderal) importância, sendo que a 
um impacte de significância baixa dada a reduzida magnitude prevista para esta afectação. 

Quanto às espécies de flora com elevado valor para a conservação destaca
Centaurea micrantha ssp. herminii, Na
Scrophularia sublyrata, que podem ocorrer em zonas de matos e matos com afloramentos rochosos. Podem 
ainda ocorrer espécies como Veronica micrantha
que se encontra associada a matos e bosque misto, e 
numa grande variedade de biótopos
afloramentos rochosos associados aos mat
como Festuca summilusitana e Narcissus asturiensis

Este troço atravessa algumas áreas de importância para várias espécies faunísticas de elevado valor 
conservacionista, uma vez que o atravessame
assim como de uma área crítica para aves de rapina, conjugado com a presença de manchas de matos com 
alguma dimensão e fraca presença humana propícia a presença de espécies como águia
(Circaetus gallicus), águia-calçada (
tartaranhão-azulado (Circus cyaneus
de quirópteros, assim como a presença de manchas de carvalhal e
prevê a utilização da área por espécies de elevado valor ecológico, como sejam 
rato-grande (Myotis myotis), morcego
nattereri). 
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Os principais impactes potenciais decorrentes do Eixo da RNT sobre o SIC Alvão/Marão reflectem
cidem sobre a flora, habitats e algumas espécies faunísticas que levaram à sua 

classificação. No que diz respeito aos potenciais impactes sobre a IBA, estes decorrerão sobretudo sobre a 
afectação das espécies de aves que levaram à sua classificação que lhe atribuem rele

Os impactes decorrentes da implantação de uma infra-estrutura de transporte de energia eléctrica prendem
se essencialmente com os decorrentes da fase de construção, particularmente no que diz respeito à 
afectação provocada pelas actividades inerentes à construção dos apoios e abertura ou alargamento de 
caminhos de acesso aos mesmos, afectação de áreas destinadas a albergar a instalação temporária de 
estaleiros e depósito de materiais e o aumento da perturbação antrópica (movimentação de pessoas e 

aquinaria). Os principais impactes decorrentes da fase de exploração do projecto prendem
corte ou decote de árvores no âmbito da faixa de protecção ao longo da linha 

eléctrica e os potenciais impactes sobre a avifauna, nomeadamente através da mortalidade decorrente da 
colisão com os cabos de transporte. 

Avaliação dos Impactes nos Troços 4B, 6B e 8  

O biótopo mais abundante na área do troço 4B são os matos, que ocupam 30% deste troço, seguidos das 
inhal, que ocupam, cada uma, 24% da área do troço, como tal, certamente, estes três 

biótopos serão afectados, sendo essa afectação um impacte de baixa significância. Algumas das manchas 
de matos e matos com afloramentos presentes neste troço, junto ao planalto do Minhéu, constituem o 

Charnecas secas europeias, no entanto tendo em conta que este é um habitat comum no 
território nacional não se considera que este seja um impacte especialmente significativo, considerando

das as manchas de matos é um impacte de baixa significância. Provavelmente serão 
ainda afectados outros biótopos, menos representativos, de elevada (carvalhal), média (matos com 
afloramentos e bosque misto) e muito baixa (ruderal) importância, sendo que a sua afectação corresponde a 
um impacte de significância baixa dada a reduzida magnitude prevista para esta afectação. 

Quanto às espécies de flora com elevado valor para a conservação destaca-se a presença potencial de 
Narcissus triandrus, Teucrium salviastrum salviastrum, Arnica montana 

, que podem ocorrer em zonas de matos e matos com afloramentos rochosos. Podem 
Veronica micrantha potencialmente associada a carvalhais,

que se encontra associada a matos e bosque misto, e Ruscus aculeatus, uma espécie que pode ocorrer 
numa grande variedade de biótopos tais como matos, carvalhais e bosques mistos. Dada a presença de 
afloramentos rochosos associados aos matos considera-se ainda a presença de espécies rupícolas, tais 

Narcissus asturiensis. 

algumas áreas de importância para várias espécies faunísticas de elevado valor 
o atravessamento de uma extensão de cerca de 1,9km do SIC e da IBA, 

assim como de uma área crítica para aves de rapina, conjugado com a presença de manchas de matos com 
alguma dimensão e fraca presença humana propícia a presença de espécies como águia

calçada (Hieraaetus pennatus), tartaranhão-caçador (
Circus cyaneus) ou mesmo águia-real (Aquila chrysaetos). A proximidade de abrigos 

de quirópteros, assim como a presença de manchas de carvalhal e galerias ripícolas bem conservadas 
prevê a utilização da área por espécies de elevado valor ecológico, como sejam Rhinolophus 

), morcego-de-bigodes (Myotis mystacinus) ou morcego

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

 

Página 7 

Os principais impactes potenciais decorrentes do Eixo da RNT sobre o SIC Alvão/Marão reflectem-se 
espécies faunísticas que levaram à sua 

classificação. No que diz respeito aos potenciais impactes sobre a IBA, estes decorrerão sobretudo sobre a 
afectação das espécies de aves que levaram à sua classificação que lhe atribuem relevância.  

estrutura de transporte de energia eléctrica prendem-
se essencialmente com os decorrentes da fase de construção, particularmente no que diz respeito à 

tes à construção dos apoios e abertura ou alargamento de 
caminhos de acesso aos mesmos, afectação de áreas destinadas a albergar a instalação temporária de 
estaleiros e depósito de materiais e o aumento da perturbação antrópica (movimentação de pessoas e 

aquinaria). Os principais impactes decorrentes da fase de exploração do projecto prendem-se 
da faixa de protecção ao longo da linha 

através da mortalidade decorrente da 

O biótopo mais abundante na área do troço 4B são os matos, que ocupam 30% deste troço, seguidos das 
inhal, que ocupam, cada uma, 24% da área do troço, como tal, certamente, estes três 

biótopos serão afectados, sendo essa afectação um impacte de baixa significância. Algumas das manchas 
alto do Minhéu, constituem o 

Charnecas secas europeias, no entanto tendo em conta que este é um habitat comum no 
território nacional não se considera que este seja um impacte especialmente significativo, considerando-se 

das as manchas de matos é um impacte de baixa significância. Provavelmente serão 
ainda afectados outros biótopos, menos representativos, de elevada (carvalhal), média (matos com 

sua afectação corresponde a 
um impacte de significância baixa dada a reduzida magnitude prevista para esta afectação.  

se a presença potencial de 
rcissus triandrus, Teucrium salviastrum salviastrum, Arnica montana e 

, que podem ocorrer em zonas de matos e matos com afloramentos rochosos. Podem 
potencialmente associada a carvalhais, Festuca elegans, 

, uma espécie que pode ocorrer 
tais como matos, carvalhais e bosques mistos. Dada a presença de 

se ainda a presença de espécies rupícolas, tais 

algumas áreas de importância para várias espécies faunísticas de elevado valor 
nto de uma extensão de cerca de 1,9km do SIC e da IBA, 

assim como de uma área crítica para aves de rapina, conjugado com a presença de manchas de matos com 
alguma dimensão e fraca presença humana propícia a presença de espécies como águia-cobreira 

caçador (Circus pygargus), 
). A proximidade de abrigos 

galerias ripícolas bem conservadas 
Rhinolophus sp., morcego-

ou morcego-de-franja (Myotis 
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Troço 6B 

A área do troço 6B atravessa a área do SIC e da IBA em cerca de 4,9km e é ocupada em cerca de 43% por 
pinhal e 40% por matos, sendo estes os biótopos mais comuns na área e por consequência a sua afectação 
é certa. É ainda provável a afectação do biótopo de elevada importância como manchas de carvalhal, de 
média importância como os matos com afloramentos rochosos e dos biótopos de baixo valor, agrícola e 
bosque misto, e de muito baixo valor como eucaliptal e povoamento florestal misto. Os impactes 
anteriormente referidos para o troço 6B são de baixa significância.  

Quanto às espécies de flora com elevado valor para a conservação destaca-se a presença potencial de 
Centaurea micrantha ssp. herminii, Narcissus triandrus, Teucrium salviastrum salviastrum, Arnica montana e 
Scrophularia sublyrata, que podem ocorrer em zonas de matos e matos com afloramentos rochosos. Podem 
ainda ocorrer espécies como Veronica micrantha potencialmente associada a carvalhal, Festuca elegans 
que se encontra associada a matos e bosque misto, e Ruscus aculeatus, uma espécie que pode ocorrer 
numa grande variedade de biótopos tais como matos, carvalhal e bosques mistos. Dada a presença de 
afloramentos rochosos associados a matos considera-se ainda a presença de espécies rupícolas, tais como 
Festuca summilusitana e Narcissus asturiensis. 

Neste troço prevê-se certamente a perda de habitat de matos e pinhal, sendo estes impactes de baixa 
significância, mesmo ao nível da fauna, sobretudo dada a sua muito baixa magnitude.  

Este troço encontra-se inserido no buffer de protecção do abrigo de Cerva, localizando-se a cerca de 4,5km 
do abrigo que alberga morcego-de-ferradura-grande (Rhinolophus ferrumequinum) e morcego-de-ferradura-
mediterrânico (Rhinolophus euryale). Este troço atravessa também, em cerca de 5km, o buffer de protecção 
do abrigo de Mondim de Basto I que alberga morcego-de-franja (Myotis nattereri). Este troço cruza ainda o 
buffer do abrigo de Vilar de Ferreiros que alberga morcego-de-ferradura-pequeno (Rhinolophus 
hipposideros). Estas espécies podem utilizar as pequenas áreas de carvalhal e galeria ripícola presentes na 
área para alimentação, sendo provável a perturbação destas espécies.  

Junto a Vilar de Ferreiros este troço intersecta uma área crítica para aves de rapina (em cerca de 6km) 
sendo conhecida a presença de águia-cobreira (Circaetus gallicus), águia-real (Aquila chrysaetos), falcão-
peregrino (Falco peregrinus), bufo-real (Bubo bubo) e melro-das-rochas (Monticola saxatilis). As manchas 
de pinhal podem ainda albergar espécies florestais como o açor (Accipiter gentilis) e o gavião (Accipiter 
nisus), embora não sejam conhecidos ninhos na área. 

A potencial presença das espécies acima referidas prevê que seja muito provável a perturbação de 
espécies relevantes ecologicamente, neste troço. Este é um impacte de baixa significância sobretudo 
devido ao seu carácter temporário. A perturbação provocada pela construção deste troço é ainda 
amplificada por estar prevista a construção de duas linhas (Carrapatelo-Vila Pouca de Aguiar e Fridão-
Ribeira de Pena). 

Troço 8 

Os biótopos mais frequentes na área são a área agrícola (23%), os matos (24%) e o pinhal (15%), sendo a 
sua afectação certa. É ainda provável a afectação de carvalhal (biótopo de elevado valor), de matos com 
afloramentos rochosos (média importância), de bosque misto e plantação de folhosas (baixa importância), 
área ardida, acacial, eucaliptal e povoamento florestal misto (muito baixa importância). Os impactes acima 
referidos para o troço em causa apresentam uma significância baixa.  

Quanto às espécies de flora com elevado valor para a conservação destaca-se a presença potencial de 
Centaurea micrantha ssp. herminii, Narcissus triandrus, Teucrium salviastrum salviastrum, Arnica montana e 
Scrophularia sublyrata, que podem ocorrer em zonas de matos e matos com afloramentos rochosos. Tal 
como foi referido anteriormente, considera-se a ocorrência da espécie Teucrium salviastrum salviastrum 
pouco provável dada a altitude a que se encontra o troço. Podem ainda ocorrer espécies como Veronica 
micrantha potencialmente associada a carvalhal, Festuca elegans que se encontra associada a matos e 
bosque misto, e Ruscus aculeatus, uma espécie que pode ocorrer numa grande variedade de biótopos tais 
como matos, carvalhal e bosques mistos. Dada a presença de afloramentos rochosos associados a matos 
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considera-se ainda a presença de espécies rupícolas, tais como 
asturiensis. 

Os biótopos mais abundantes neste troço são os matos, pinhal e a área agrícola, considerando
perda de áreas destes três habitats. Os impactes de perda de habitat têm baixa significância, sobretudo 
dada a muito baixa magnitude dos mesmos. 

O troço 8 atravessa em cerca de 2,1km o Sítio Alvão/Marão e a IBA das serras do Alvão e Marão, junto a 
Gondar. A proximidade destas áreas e a presença de extensas zonas de matos potenciam a presença de 
espécies de elevada relevância ecológica, tais como águia
(Hieraaetus pennatus), tartaranhão
águia-real (Aquila chrysaetos). A presença de grandes manchas de pinhal propícia ainda a ocorrência de 
espécies florestais como o açor (Accipiter gentilis
comunidade de quirópteros, tendo em conta os biótopos presentes, não se prevê uma utilização muito 
intensa de espécies de elevada relevância, podendo algumas espécies utilizar pontualmente pequenas 
áreas de carvalhal e galeria ripícola presente na área em causa.

Dada a potencial presença das espécies acima referenciadas na área de estudo prevê
perturbação de espécies de elevado valor faunístico seja muito provável, considerando
de baixa significância.  

Troços 4B, 6B e 8 

Para todos os troços (4B, 6B e 8) foi 
aves de rapina sensíveis à mortalidade com a infra
decorrente essencialmente da fase de exploração do projecto, como de moderada

 

V.2 - Potenciais efeitos sobre a integridade do SIC e a I BA

Ao nível do Sítio Alvão/Marão e da IBA serras do Alvão e do Marão, os potenciais efeitos que poderão 
constituir uma ameaça à sua integridade serão os que apresentem especial incidência sobre os valores 
naturais que constituem objectivos de conservação para

O projecto do Eixo da RNT consiste na construção de uma infra
sendo que, como já foi referido anteriormente, os principais impactes esperados consistirão na destruição 
pontual das comunidades vegetais nos locais de implantação dos apoios, 
linha, abertura de acessos ou alargamento dos já existentes e nos locais de estabelecimento de 
estaleiros/depósito de materiais necessários à obra. No âmbito d
como apresentando, de uma forma geral, uma baixa significância e reduzida magnitude tendo sido, ainda, 
propostas medidas de mitigação no sentido de minimizar os potenciais impactes previstos. Considerando o 
cenário da adopção dos troços 4B e 6B, e atendendo à natureza do projecto, aos valores naturais 
identificados no âmbito do EIA e à reduzida significância dos impactes previstos nos valores naturais que 
constituem o objectivo de conservação do SIC, considera
significativa à integridade do Sítio de Interesse Comunitário Alvão/Marão. 

Relativamente à IBA serras do Alvão e do Marão, os principais efeitos negativos decorrentes da 
implantação do Eixo da RNT sobretudo ao nível da 
mortalidade de espécies de elevado interesse conservacionista decorrente da colisão com a linha eléctrica. 
Atendendo aos valores avifaunísticos presentes na área, e aos potenciais efeitos que uma infra
deste tipo poderá representar sobre as espécies de rapina que constituem os objectivos de conservação 
desta área, considera-se que o projecto poderá provocar efeitos negativos sobre esta área. No entanto, 
atendendo às medidas de minimização propostas no E
mortalidade das aves por colisão com a linha  considera
o projecto não constitui uma ameaça significativa à integridade da IBA serras do Alvão e do Marão. 
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se ainda a presença de espécies rupícolas, tais como Festuca summilusitana 

Os biótopos mais abundantes neste troço são os matos, pinhal e a área agrícola, considerando
três habitats. Os impactes de perda de habitat têm baixa significância, sobretudo 

dada a muito baixa magnitude dos mesmos.  

O troço 8 atravessa em cerca de 2,1km o Sítio Alvão/Marão e a IBA das serras do Alvão e Marão, junto a 
áreas e a presença de extensas zonas de matos potenciam a presença de 

espécies de elevada relevância ecológica, tais como águia-cobreira (Circaetus gallicus
), tartaranhão-caçador (Circus pygargus), tartaranhão-azulado (

). A presença de grandes manchas de pinhal propícia ainda a ocorrência de 
Accipiter gentilis) e o gavião (Accipiter nisus). No que diz respeito à 

ndo em conta os biótopos presentes, não se prevê uma utilização muito 
intensa de espécies de elevada relevância, podendo algumas espécies utilizar pontualmente pequenas 
áreas de carvalhal e galeria ripícola presente na área em causa. 

nça das espécies acima referenciadas na área de estudo prevê
perturbação de espécies de elevado valor faunístico seja muito provável, considerando

Para todos os troços (4B, 6B e 8) foi identificada a presença de áreas de habitat favorável à ocorrência de 
aves de rapina sensíveis à mortalidade com a infra-estrutura por colisão, tendo-se considerado este impacte, 
decorrente essencialmente da fase de exploração do projecto, como de moderada significância.

Potenciais efeitos sobre a integridade do SIC e a I BA 

Ao nível do Sítio Alvão/Marão e da IBA serras do Alvão e do Marão, os potenciais efeitos que poderão 
constituir uma ameaça à sua integridade serão os que apresentem especial incidência sobre os valores 
naturais que constituem objectivos de conservação para os quais estas áreas foram criadas.  

O projecto do Eixo da RNT consiste na construção de uma infra-estrutura de transporte de electricidade, 
sendo que, como já foi referido anteriormente, os principais impactes esperados consistirão na destruição 

das comunidades vegetais nos locais de implantação dos apoios, abertura da faixa de protecção à 
abertura de acessos ou alargamento dos já existentes e nos locais de estabelecimento de 

estaleiros/depósito de materiais necessários à obra. No âmbito do EIA foram considerados estes impactes 
como apresentando, de uma forma geral, uma baixa significância e reduzida magnitude tendo sido, ainda, 

no sentido de minimizar os potenciais impactes previstos. Considerando o 
a adopção dos troços 4B e 6B, e atendendo à natureza do projecto, aos valores naturais 

identificados no âmbito do EIA e à reduzida significância dos impactes previstos nos valores naturais que 
constituem o objectivo de conservação do SIC, considera-se que o projecto não constitui uma ameaça 
significativa à integridade do Sítio de Interesse Comunitário Alvão/Marão.  

Relativamente à IBA serras do Alvão e do Marão, os principais efeitos negativos decorrentes da 
sobretudo ao nível da avifauna, nomeadamente através do aumento da 

mortalidade de espécies de elevado interesse conservacionista decorrente da colisão com a linha eléctrica. 
Atendendo aos valores avifaunísticos presentes na área, e aos potenciais efeitos que uma infra
deste tipo poderá representar sobre as espécies de rapina que constituem os objectivos de conservação 

se que o projecto poderá provocar efeitos negativos sobre esta área. No entanto, 
atendendo às medidas de minimização propostas no EIA, dirigidas essencialmente à minimização da 
mortalidade das aves por colisão com a linha  considera-se, caso estas medidas sejam implementadas, que 
o projecto não constitui uma ameaça significativa à integridade da IBA serras do Alvão e do Marão. 
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Festuca summilusitana e Narcissus 

Os biótopos mais abundantes neste troço são os matos, pinhal e a área agrícola, considerando-se certa a 
três habitats. Os impactes de perda de habitat têm baixa significância, sobretudo 

O troço 8 atravessa em cerca de 2,1km o Sítio Alvão/Marão e a IBA das serras do Alvão e Marão, junto a 
áreas e a presença de extensas zonas de matos potenciam a presença de 

Circaetus gallicus), águia-calçada 
azulado (Circus cyaneus) ou 

). A presença de grandes manchas de pinhal propícia ainda a ocorrência de 
). No que diz respeito à 

ndo em conta os biótopos presentes, não se prevê uma utilização muito 
intensa de espécies de elevada relevância, podendo algumas espécies utilizar pontualmente pequenas 

nça das espécies acima referenciadas na área de estudo prevê-se que a 
perturbação de espécies de elevado valor faunístico seja muito provável, considerando-se este um impacte 

identificada a presença de áreas de habitat favorável à ocorrência de 
se considerado este impacte, 

significância. 

Ao nível do Sítio Alvão/Marão e da IBA serras do Alvão e do Marão, os potenciais efeitos que poderão 
constituir uma ameaça à sua integridade serão os que apresentem especial incidência sobre os valores 

os quais estas áreas foram criadas.   

estrutura de transporte de electricidade, 
sendo que, como já foi referido anteriormente, os principais impactes esperados consistirão na destruição 

abertura da faixa de protecção à 
abertura de acessos ou alargamento dos já existentes e nos locais de estabelecimento de 

o EIA foram considerados estes impactes 
como apresentando, de uma forma geral, uma baixa significância e reduzida magnitude tendo sido, ainda, 

no sentido de minimizar os potenciais impactes previstos. Considerando o 
a adopção dos troços 4B e 6B, e atendendo à natureza do projecto, aos valores naturais 

identificados no âmbito do EIA e à reduzida significância dos impactes previstos nos valores naturais que 
o projecto não constitui uma ameaça 

Relativamente à IBA serras do Alvão e do Marão, os principais efeitos negativos decorrentes da 
, nomeadamente através do aumento da 

mortalidade de espécies de elevado interesse conservacionista decorrente da colisão com a linha eléctrica. 
Atendendo aos valores avifaunísticos presentes na área, e aos potenciais efeitos que uma infra-estrutura 
deste tipo poderá representar sobre as espécies de rapina que constituem os objectivos de conservação 

se que o projecto poderá provocar efeitos negativos sobre esta área. No entanto, 
IA, dirigidas essencialmente à minimização da 

se, caso estas medidas sejam implementadas, que 
o projecto não constitui uma ameaça significativa à integridade da IBA serras do Alvão e do Marão.  
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VI. Considerações Finais  

No Estudo de Impacte Ambiental do Eixo da RNT foi realizada a avaliação dos impactes do projecto sobre o 
descritor ecologia tendo sido conduzida, ainda, uma comparação de alternativas. Com a excepção do troço 
8, que não apresenta alternativas de traçado, os troços 4B e 6B foram indicados no EIA como os menos 
favoráveis do ponto de vista ecológico, por um lado por se considerar que constituíam um impacte menos 
significativo, e por outro por se localizarem fora das áreas do Sítio de Interesse Comunitário Alvão/Marão e 
da IBA serras do Alvão e do Marão. Caso sejam adoptados os troços alternativos aos 4B e 6B (os troços 4A 
e 6A) não se considera que decorram impactes significativos directos destes dois troços sobre as áreas do 
SIC e da IBA. No que diz respeito ao troço 8, atendendo à reduzida extensão da sobreposição do projecto 
com as áreas do SIC e da IBA e à baixa significância dos impactes identificados, considera-se que os 
impactes decorrentes deste troço serão também de reduzida magnitude e baixa significância. 

Os principais impactes decorrentes do projecto em estudo sobre estas duas áreas decorrerão 
essencialmente da afectação de alguns dos valores naturais que levaram à sua criação e para os quais 
constituem objectivos de conservação. Estes impactes foram analisados de forma mais exaustiva no EIA, 
tendo-se concluído que para os troços em causa, esses impactes consideram-se, de uma forma geral, de 
baixa significância. 

Os troços com interferência nas áreas do SIC e da IBA apresentam uma localização marginal, não se 
localizando a mais de 1 200 metros (no caso particular do troço 6B) do limite destas áreas. De uma forma 
geral, as áreas limítrofes dos Sítios de Interesse Comunitário e das Áreas Importantes para as Aves 
funcionam essencialmente como área tampão não sendo expectável que os valores ecológicos de maior 
relevância ali se concentrem, considerando-se que os impactes directos decorrentes do Eixo da RNT sobre 
estas duas áreas, considerando o cenário da opção de construção dos troços 4B e 6B, serão de reduzida 
magnitude e de baixa significância. 

Também no EIA do Eixo da RNT foram sugeridas medidas de minimização dirigidas à salvaguarda e 
minimização da afectação dos principais valores ecológicos afectados, considerando-se que serão 
salvaguardados os valores naturais que levaram à classificação do SIC e da IBA. 

Em suma, consideram-se os potenciais impactes, decorrentes da implantação do Eixo da RNT entre a 
Subestação (SE) do Carrapatelo, SE do Fridão, SE Ribeira de Pena e SE Vila Pouca de Aguiar a 220/400kV 
sobre as áreas territoriais do Sítio de Interesse Comunitário Alvão/Marão e da IBA serras do Alvão e do 
Marão, como de reduzida significância. 

 

2. Esclarecimentos sobre a inexistência de alternativas de corredor no troço 8 e a justificação pela opção de 
atravessamento do SIC 

Tal como referido no ponto anterior, no que respeita ao atravessamento do SIC pelo troço 8, considera-se 
que os potenciais impactes decorrentes desta opção sobre a área classificada são baixos e de reduzida 
magnitude. Não se considera que a opção de atravessamento do SIC pelo troço 8 constitua uma ameaça 
significativa à integridade desta área classificada.  

Tal como representado na folha 3 do Desenho de Grandes Condicionantes apresentado no EIA (e integrado 
no Anexo B do presente Aditamento), e conforme o extracto a seguir apresentado, verifica-se que a opção 
de atravessamento do SIC pelo troço 8 se prendeu com a necessidade de salvaguardar as áreas urbanas 
existentes na área de estudo, assim como as áreas de protecção a elementos patrimoniais, sendo o 
corredor seleccionado o único que permitia o não atravessamento de áreas habitacionais. A decisão final da 
sua delimitação teve ainda em conta a avaliação acima apresentada no sentido de que este atravessamento 
da Rede Natura 2000 teria um impacte de reduzida magnitude. 
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Figura 2 – Extracto da Carta de Grandes Condicionantes, sobre a qual se implantou o troço 8 (a vermelh
estão delimitadas as áreas urbanas delimitadas nos PDMs dos concelhos atravessados, a roxo, as 

elementos patrimoniais, a verde e com trama em cruz a delimitação do SIC)

 

Para complementar a justificação acima apresentada,
Aditamento, as folhas do Anexo Fotográfico apresentado no EIA (Anexo E) 
43), onde se evidencia a importante ocupação humana do mesmo, sendo visível que, mesmo 
salvaguardando os espaços urbanos delimitados nas Plantas de Ordenamento dos PDMs, não foi possível 
evitar a presença de casas no seu interior.

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

Extracto da Carta de Grandes Condicionantes, sobre a qual se implantou o troço 8 (a vermelh
urbanas delimitadas nos PDMs dos concelhos atravessados, a roxo, as 

elementos patrimoniais, a verde e com trama em cruz a delimitação do SIC)

Para complementar a justificação acima apresentada, inclui-se igualmente no 
, as folhas do Anexo Fotográfico apresentado no EIA (Anexo E) relativas ao troço 8

43), onde se evidencia a importante ocupação humana do mesmo, sendo visível que, mesmo 
espaços urbanos delimitados nas Plantas de Ordenamento dos PDMs, não foi possível 

evitar a presença de casas no seu interior. 
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Extracto da Carta de Grandes Condicionantes, sobre a qual se implantou o troço 8 (a vermelho e tracejado 
urbanas delimitadas nos PDMs dos concelhos atravessados, a roxo, as áreas de protecção a 

elementos patrimoniais, a verde e com trama em cruz a delimitação do SIC) 

se igualmente no Anexo C do presente 
relativas ao troço 8 (folhas 35 a 

43), onde se evidencia a importante ocupação humana do mesmo, sendo visível que, mesmo 
espaços urbanos delimitados nas Plantas de Ordenamento dos PDMs, não foi possível 
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Anexo A: Peças Desenhas do Projecto das Subestações 
Drenagem e identificação das linhas de água afectad as
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Peças Desenhas do Projecto das Subestações – 
Drenagem e identificação das linhas de água afectad as 
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Anexo B: Desenho de Grandes Condicionantes

tre Carrapatelo, Fridão, Ribeira de Pena e Vila Pouca de Aguiar, a 400kV

Desenho de Grandes Condicionantes

tre Carrapatelo, Fridão, Ribeira de Pena e Vila Pouca de Aguiar, a 400kV  
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Desenho de Grandes Condicionantes  (folha 3/4) 
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DELIMITAÇÃO DE SOLUÇÕES 
ALTERNATIVAS

$1

"/

ETAR Em Construção
Fossas Sépticas
ETAR"/

ñ

Linhas de Festo Principais
Linhas de Água Principais

Equipamento de Ensino
 Perimetro de protecção a edificios escolares 12m

Zona Reservada à Albufeira (50m)
Corredores Ecológicos do PROF (Barroso e Padrela)

Concessão Mineira

Concessão de água mineral natural

Área cativa de Pedras Salgadas

Zona alargada de protecção

Zona Imediata de protecção
Zona Intermédia de protecção

Pedido de concessão mineira

Contrato de prospecção e pesquisa

Pedreira
Proposta de zona alargada de protecção

Parques eólicos

 

Aproveitamento hidroelectrico
Ocorrência de urânio

Pedido de prospecção e pesquisa

Área de exploração complementar
Área em recuperação

Espaços de património natural

Floresta de produção
Espaço agrícola complementar

Espaços de  interesses paisagísticos

Área inundável por futuras albufeiras

Rede rodoviária nacional

Área para infra-estruturas rodoviárias

Nascente

A7

Áreas com Risco de Erosão

Espaço Industrial

^

D D

D DBiótopo da Serra da Padrela

Perímetro protecção a ocorrências patrimoniais

Perímetro Florestal

Zona Sensível

Biótopo Floresta de folhosas

9230 - Carvalhais galaico-portugueses de Quercus robur e Quercus pyrenaica
9330 - Florestas de Quercus suber

NORSCUT  IP3_SCUT

!

Aberturas previstas
Linha de comboio
Linha de comboio-Tunel
Percursos panorâmicos

Espaços agro florestais condicionados (REN)
espaços agro-florestais

Recursos Geológicos, Minerais e Energéticos

Rede Natura  e IBA

Habitats

Espaços culturais
! Ocorrência patrimonial

Área licenciada para a industria extrativa (PDM)

Marcos Geodesicos#0

Pontos Água
Perímetro de protecção ao Heliporto 
Feixe Hertziano (Padrela <> Chaves)

Estações Optimus n

150kV
150kV Projecto

220kV
220kV Projecto

400kV
400kV Projecto

Rede Viária

Equipamentos

Cemitério
GF Centro de Saúde
"/ Cultural e ReceativoD Desportivo
!O Feira
%2 Junta de Freguesia
'N Mata
#* Religioso

Abastecimento de água e saneamanto básico 

Fisiografia

Área de Estudo
ConcelhosE

E E E

E

EEE!

! ! !

!

!!!

Espaços Urbanos e Urbanizáveis

Espaço Turístico

Faixa marginal do Rio Douro, de Escamarão a 
Carrapatelo e de Porto Antigo à Foz do Cobrão
Proposta limite de Área protegida de interesse 
regional de barragem de Carrapatelo a porto Antigo

!( !(

!(!(

Faixa de Protecção às Albufeiras (REN)

D D

D D

Heliporto 

Estrutura ecológica municipal em solo rural
F F

F F

Espaço Agrícolas e florestais

Espaços Naturais

Simbologia

Potencial Ocorrência de Espécies Floristicas dos anexos II e IV

Ruído

Marcos Geodesicos

Nascentes

Rede Nacional de Transporte

Albufeiras previstas

Localizações alternativas para a subestação de 
Ribeira de Pena

Localização A

Localização B

Localização C

Localizações alternativas para o posto 
de corte de Fridão

Localização A

Localização B

Corredores alternativos



EIA do Eixo da RNT en tre Carrapatelo, Fridão, Ribeira de Pena e Vila Pouca de Aguiar, a 400kV
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© Atkins Ltd excepto onde for mencionado o contrári o.  
O logótipo Atkins, ‘Carbon Critical Design’ e ‘Plan Design Enable’  
são marcas registadas da Atkins Ltd. 

A Atkins é um dos líderes mundiais fornecedores de 
consultoria profissional, multidisciplinar e serviços 
complementares, baseada nos mais avançados 
desenvolvimentos tecnológicos. Nos últimos anos 
evoluímos de uma perspectiva histórica e tradicional 
de consultores de engenharia, consultoria de gestão 
e serviços imobiliários para a consultoria de base 
tecnológica e para a gestão especializada de 
instalações. Com mais de 16.000 colaboradores em 
todo o mundo, a Atkins possui uma larguíssima
experiência, disponibilizando os seus mais vastos e 
profundos conhecimentos numa variada gama de 
disciplinas e valências. 
 
 
Os nossos clientes são diversificados e incluem 
orgãos da administração pública, autoridades 
regionais e locais, instituições e agências financeiras 
e empresas comerciais e industriais. Ajudamos os 
nossos clientes a atingir os respectivos objectivos, 
desenvolvendo e proporcionando soluções práticas 
e adicionando valor aos seus negócios, através da 
aplicação da nossa experiência, dos nossos 
conhecimentos inovadores e da mais avançada 
tecnologia. 
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