
 

REDE ELÉCTRICA NACIONAL, S.A. 

Estudo de Impacte Ambiental 

Linha Carrapatelo-Estarreja 3, a 220kV 

(equipada com um terno a 400kV entre os apoios P2 e P46) 

2ª Fase - Projecto de Execução 
 

 

 

Volume 1 – Resumo Não Técnico 
 

Setembro  2011 

 

        



 

EIA da Linha Carrapatelo-Estarreja 3, em Projecto de Execução 
Volume 1 – Resumo Não Técnico i

REN – REDE ELÉCTRICA NACIONAL, SA 

 

Estudo de Impacte Ambiental 

da Linha Carrapatelo-Estarreja 3, a 220kV (com um terno equipado a 400kV 

entre os apoios P2 e P46) 

2ª Fase 

Projecto de Execução 

NOTA DE APRESENTAÇÃO 

 

A ECOSSISTEMA, Consultores em Engenharia do Ambiente, Lda., apresenta o Estudo de Impacte 

Ambiental do Projecto de Execução da Linha Carrapatelo-Estarreja 3, a 220kV (com um terno 

equipado a 400 kV entre os apoios P2 e P46). 

Este EIA foi elaborado sob responsabilidade do consórcio formado pelas empresas EGSP, Energia e 

Sistemas de Potência, Lda. / ESTEREOFOTO, Geoengenharia, SA / ECOSSISTEMA, Consultores 

em Engenharia do Ambiente, Lda., para a REN – Rede Eléctrica Nacional, SA. 

O EIA é constituído pelas seguintes peças: 

- Resumo Não Técnico (volume 1); 

- Relatório, incluindo os respectivos Anexos e Peças Desenhadas (volume 2); 

- Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra (volume 3); 

- Estudo das Grandes Condicionantes Ambientais (volume 4). 

 

ECOSSISTEMA, Linda-a-Velha, Setembro de 2011  

 

Carlos Nuno, Coordenador do EIA 



 

EIA da Linha Carrapatelo-Estarreja 3, em Projecto de Execução 
Volume 1 – Resumo Não Técnico ii

REN – REDE ELÉCTRICA NACIONAL, SA 

 

Estudo de Impacte Ambiental 

da Linha Carrapatelo-Estarreja 3, a 220kV (com um terno equipado a 400kV 

entre os apoios P2 e P46) 

2ª Fase 

Projecto de Execução 

VOLUME 1 – RESUMO NÃO TÉCNICO 

ÍNDICE DE TEXTO 

 

1. Introdução. O que é o Resumo Não Técnico e quais os seus objectivos? .............................. 1 
2. Qual a justificação para o Estudo de Impacte Ambiental deste Projecto? .............................. 2 
3. O que é a linha Carrapatelo – Estarreja 3, qual a sua justificação e quais os seus 

objectivos? ...................................................................................................................................... 3 
4. Onde se localiza o Projecto? ......................................................................................................... 6 
5. Como foi desenvolvido o eia? ....................................................................................................... 8 
6. Quais são os principais impactes esperados do Projecto e que medidas estão previstas 

para os evitar ou minimizar? ....................................................................................................... 10 
7. Conclusões ................................................................................................................................... 18 

 



 

EIA da Linha Carrapatelo-Estarreja 3, em Projecto de Execução 
Volume 1 – Resumo Não Técnico 

1 

1. INTRODUÇÃO. O QUE É O RESUMO NÃO TÉCNICO E QUAIS OS SEUS 

OBJECTIVOS? 

Este documento constitui o Resumo Não Técnico do Estudo de Impacte Ambiental do projecto de 

construção e funcionamento de uma linha eléctrica, designada como Linha Carrapatelo-Estarreja 3, 

a 220kV (com um terno equipado a 400 kV entre os apoios P2 e P46), promovida pela Rede 

Eléctrica Nacional, SA e que se encontra em fase de Projecto de Execução. 

O Resumo Não Técnico constitui o Volume 1 do Estudo de Impacte Ambiental (EIA), que é composto 

também por um Relatório técnico (que constitui o volume 2.1 do EIA), completado com um conjunto 

de anexos (Volume 2.2) e um conjunto de desenhos (Volume 2.3), um Plano de Acompanhamento 

Ambiental da Obra (volume 3) e um volume respeitante à 1ª Fase do EIA, que corresponde ao Estudo 

das Grandes Condicionantes Ambientais ao desenvolvimento deste projecto (volume 4).  

O Resumo Não Técnico (RNT) é parte integrante do EIA e tem como principal objectivo facilitar a 

divulgação do projecto e dos estudos ambientais realizados sobre esse projecto a um público 

alargado, para melhor possibilitar a participação de todos os interessados no processo de avaliação 

ambiental. No RNT apresentam-se as principais características do projecto e identificam-se os seus 

possíveis impactes sobre o ambiente, assim como de que modo se procurou evitar ou minimizar 

esses impactes ambientais. O seu conteúdo, porém, não substitui a informação constante dos 

restantes documentos do EIA, que estarão disponíveis, durante o período de consulta pública do 

processo de avaliação ambiental, na Agência Portuguesa do Ambiente, na Comissão de 

Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte, na Comissão de Coordenação e 

Desenvolvimento Regional do Centro e nas Câmaras Municipais de Arouca, Castelo de Paiva, 

Cinfães, Estarreja, Oliveira de Azeméis e Vale de Cambra, que são os concelhos atravessados pela 

linha em estudo. 

O Resumo Não Técnico do EIA está também disponível para consulta nesses mesmos locais e, 

ainda, nas Juntas de Freguesia abrangidas pelo projecto: 

- Arouca: Espiunca, Santa Eulália, Tropeço, Chave; 

- Castelo de Paiva: Real; 

- Cinfães: S. Cristóvão da Nogueira, Santiago de Piães, Moimenta, Fornelos; 

- Estarreja: Aviunca, Beduído; 
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- Oliveira de Azeméis: Ossela, Oliveira de Azeméis, Macinhata da Seixa, Travanca, Pinheiro da 

Bemposta, Loureiro; 

- Vale de Cambra: Macieira de Cambra, Vila Cova de Perrinho, Vila Chã, Codal. 

2. QUAL A JUSTIFICAÇÃO PARA O ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL DESTE 

PROJECTO? 

O projecto da linha Carrapatelo – Estarreja 3 tem alguns aspectos particulares, pois trata-se, na 

prática, da construção de uma linha eléctrica para substituir uma linha actualmente existente, a linha 

Carrapatelo – Estarreja 1, aproveitando maioritariamente o traçado desta. 

No entanto, além de ser assumido pela REN, SA como um projecto de uma linha nova de muito alta 

tensão, será também instalado em parte do traçado um circuito de 400kV, num troço com cerca de 

19,7 quilómetros, o que só por si já implicaria a obrigatoriedade de realização de uma avaliação 

ambiental, conforme a legislação em vigor. De facto, o Decreto-Lei n.º 69/2000, de 3 de Maio, com as 

alterações feitas pelo Decreto-Lei nº 197/2005, de 8 de Novembro, obriga a que tenham avaliação de 

impacte ambiental os projectos de linhas eléctricas aéreas de tensão igual ou superior a 220kV e cujo 

comprimento seja igual ou superior a 15km. 

Essa avaliação ambiental é feita através da apresentação de um EIA, a ser analisado pela Agência 

Portuguesa do Ambiente, que é a Autoridade de Avaliação de Impacte Ambiental dos projectos deste 

tipo, e inclui a participação do público interessado, que deverá fazer chegar aquela Agência o que 

entender dizer sobre os impactes do projecto, isto é, sobre os efeitos que considera que a construção 

ou o funcionamento desta linha podem ter no ambiente do território onde se localiza.  

Como determina a legislação acima referida, o licenciamento desta obra pela Direcção-Geral de 

Energia e Geologia só pode ser concedido após a emissão, pela Ministra do Ambiente, de uma 

Declaração de Impacte Ambiental (DIA) favorável ou favorável condicionada (isto é, de uma DIA 

favorável ao projecto mas que determina as condições que terão que ser cumpridas para a 

construção ou o funcionamento da linha). 
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3. O QUE É A LINHA CARRAPATELO – ESTARREJA 3, QUAL A SUA JUSTIFICAÇÃO 

E QUAIS OS SEUS OBJECTIVOS? 

A Linha Carrapatelo – Estarreja 3 estabelecerá uma ligação entre a Subestação de Carrapatelo, no 

concelho de Cinfães, junto ao Rio Douro, e a Subestação de Estarreja, no concelho do mesmo nome. 

Esta linha, assim como a que ela irá substituir (linha Estarreja – Carrapatelo 1), as referidas 

subestações e outras linhas de muito alta tensão aqui existentes, como a linha Carrapatelo – 

Estarreja 2 / Carrapatelo – Mourisca que lhe é paralela e na qual também haverá intervenções no 

âmbito do presente projecto, fazem parte da Rede Nacional de Transporte de electricidade, cuja 

concessão foi atribuída à REN, SA pelo Decreto-Lei n.º 29/2006, de 15 de Fevereiro. 

No âmbito dessa concessão a REN, SA tem que fazer a gestão dessa Rede, o que inclui assegurar o 

bom funcionamento da mesma e as previsões dos investimentos necessários para dar resposta quer 

às solicitações decorrentes dos novos centros produtores de electricidade, nomeadamente a partir de 

fontes renováveis, como as barragens e os parques eólicos, quer às necessidades da rede de 

distribuição, pelo crescente aumento dos consumos energéticos nas várias regiões do País. 

Este projecto faz parte, assim, de um conjunto de investimentos da Rede Nacional de Transporte 

nesta região, que se apresenta de forma esquemática na figura seguinte, e que estão já previstos no 

Plano de Desenvolvimento e Investimento da Rede de Transporte (PDIRT) para o período 2009-2014 

(2019), apresentado à Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos (ERSE) e já submetido a uma 

avaliação ambiental estratégica. 

 
Esquema da Rede Nacional de Transporte, na zona do projecto 
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Mais concretamente, a linha Carrapatelo – Estarreja 3 tem como principais objectivos a substituição 

da linha Carrapatelo – Estarreja 1, para uma melhoria das condições técnicas e de segurança da 

linha actual e, assim, permitir uma maior capacidade de transporte no escalão de 220kV entre as 

Subestações de Carrapatelo e de Estarreja, e constituir um suporte para um troço de linha a 400kV 

da futura ligação a estabelecer entre os aproveitamentos hidroeléctricos da bacia do Alto Tâmega 

(Gouvães, Vidago, Daivões e Fridão) e a Subestação da Feira, evitando a construção de uma linha 

inteiramente nova de 400kV entre esses pontos. 

O seu projecto técnico foi realizado pela EGSP, Energia e Sistemas de Potência, Lda., empresa que 

em conjunto com a ESTEREOFOTO, Geoengenharia, SA e com a ECOSSISTEMA, Consultores em 

Engenharia do Ambiente, Lda., são responsáveis pelo presente projecto, tendo sido esta última 

empresa, a Ecossistema, Lda., a autora do EIA. 

As características técnicas da linha são semelhantes às de outras linhas eléctricas dos mesmos 

escalões de tensão existentes e será equipada com 119 apoios, com um comprimento total de cerca 

de 50 quilómetros. 

Os apoios previstos são do tipo DL (desde o início do traçado e em toda a extensão em que a linha 

será dupla a 220 e 400kV, ou seja, até ao apoio 46) e do tipo MTG (a partir do apoio 47 e até à 

Subestação de Estarreja, sendo este segundo troço em linha simples a 220kV). 

Formalmente, em termos de projecto, distinguem-se três troços com características próprias: 

- entre a Subestação de Carrapatelo e o apoio 2 será uma linha simples a 220kV, mas equipada com 

apoios DL, preparados para linha dupla, caso venha a ser necessário fazer uma segunda ligação à 

subestação que possa aproveitar os apoios agora a colocar; este troço terá um comprimento de 270 

metros; 

- entre os apoios 2 e 46 será uma linha dupla, com um circuito a 220 e um circuito a 400kV, equipada 

com apoios DL, sendo que o circuito a 400kV terá continuidade, no apoio 2, com a linha que virá das 

barragens do Alto Tâmega e, no apoio 46, com a ligação para a Subestação da Feira; este troço terá 

um comprimento de 19718 metros; 

- o troço final, do apoio 47 até à Subestação de Estarreja, será uma linha simples a 220kV, equipada 

com apoios MTG (que são apoios do tipo MT, reforçados para zonas de gelo); este troço terá um 

comprimento de 30038 metros. 

Cada circuito terá dois cabos condutores por fase, o que permite uma melhoria substancial da sua 

capacidade de transporte de electricidade; serão também instalados dois cabos de guarda, na parte 

superior dos apoios. 

Na figura seguinte mostram-se esquematicamente as silhuetas dos apoios DL e MTG, que são apoios 

em aço, treliçados, comuns a outras linhas da RNT. 
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Silhuetas dos apoios tipo DL e MTG (medidas em milímetros, sem escala) 

Como já se disse, esta linha irá ocupar maioritariamente o traçado actual da linha Carrapatelo – 

Estarreja 1; no entanto, houve a possibilidade e a necessidade de efectuar algumas alterações 

pontuais em relação a esse traçado, que se descrevem adiante. Nessas situações foi efectuado 

também, em paralelo, o desvio da linha Carrapatelo – Estarreja 2 / Carrapatelo – Mourisca, para 

manter a proximidade e o paralelismo entre as duas linhas, evitando que fossem criadas áreas com 

dois corredores condicionados diferenciados, que seria o que sucederia caso apenas se fizessem os 

desvios na nova linha, mantendo inalterada a linha Carrapatelo – Estarreja 2 / Carrapatelo – 

Mourisca; nas intervenções nesta linha Carrapatelo – Estarreja 2 não se modificaram as suas 

características técnicas actuais, nem nos referidos troços em que se desviou o seu traçado nem nos 

troços em que também haverá intervenção sobre esta linha mas apenas para a preparar para a futura 

sobrepassagem das ligações a 400kV das barragens do Alto Tâmega e para a Subestação da Feira, 

sem alteração do seu traçado. 
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A entrada em funcionamento da futura linha Carrapatelo – Estarreja 3 está prevista para Setembro de 

2013, data que está necessariamente condicionada à conclusão dos seus processos de avaliação 

ambiental e de licenciamento; prevê-se que os trabalhos de construção tenham a duração de cerca 

de um ano, devendo iniciar-se em Setembro de 2012. 

4. ONDE SE LOCALIZA O PROJECTO? 

O traçado em estudo desenvolve-se sensivelmente de nordeste para sudoeste, numa linha quase 

recta entre a Subestação de Carrapatelo e a Subestação de Estarreja, aproveitando maioritariamente 

o traçado actual da linha Carrapatelo – Estarreja 1. 

O seu início é na freguesia de S. Cristóvão da Nogueira, concelho de Cinfães, na Subestação de 

Carrapatelo, desenvolvendo-se depois pelas freguesias de Santiago de Piães, Moimenta e Fornelos, 

do mesmo concelho, pelas freguesias de Espiunca e de Santa Eulália, do concelho de Arouca, e pela 

freguesia de Real, do concelho de Castelo de Paiva. Entre os apoios 19 a 32 (na freguesia de 

Fornelos, Cinfães) e 34 a 38 (entre os concelhos de Arouca e de Castelo de Paiva) a linha desvia-se 

do traçado da linha actual, permitindo evitar a passagem sobre várias áreas habitacionais dispersas, 

como Quizande, Lapa e Cortegaça (Cinfães) e Ancia (Castelo de Paiva). 

O troço de linha dupla a 220 / 400kV termina na freguesia de Santa Eulália (Arouca), continuando a 

linha a partir daí apenas como linha simples a 220kV, prosseguindo pelas freguesias de Tropeço e 

Chave (Arouca), Macieira de Cambra, Vila Cova de Perrinho, Vila Chã e Codal (Vale de Cambra), 

Ossela, Oliveira de Azeméis, Macinhata da Seixa, Travanca, Pinheiro da Bemposta e Loureiro 

(Oliveira de Azeméis), Avanca e Beduído (Estarreja). Na freguesia de Ossela, entre os apoios 87 e 

91, volta a haver um desvio do traçado actual, evitando-se a passagem por Ribeira de Cima. 

Nas situações em que há desvios do traçado agora projectado em relação ao traçado da linha 

existente, também se desvia em paralelo a linha Carrapatelo – Estarreja 2 / Carrapatelo – Mourisca, 

como já foi dito acima, mantendo-se a proximidade entre as duas linhas. 

Os troços actuais das linhas Carrapatelo – Estarreja 1 e Carrapatelo – Estarreja 2 / Carrapatelo – 

Mourisca correspondentes aos troços a desviar pelos novos traçados, serão desactivados e 

desmontados. 

Estes desvios de traçado não alteram as freguesias atravessadas, em relação ao que acontece com a 

linha actual. 

O traçado actual da linha Carrapatelo – Estarreja 1 passa por várias outras áreas urbanas, além das 

referidas acima, mas onde se considerou não ser possível ou vantajoso desviar o traçado, pois a 
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dispersão de áreas habitacionais nesta região implicaria que esses desvios fossem feitos para cima 

de outras habitações, o que teria impactes pelo menos semelhantes aos que agora já existem, tendo-

se optado, nesses casos, por manter o traçado como está e, sempre que possível, colocar os novos 

postes praticamente nos lugares dos postes existentes, salvo quando as condições técnicas e de 

segurança desses lugares já não o permitiam, ficando os novos apoios alguns metros desviados em 

relação aos actuais. Deste modo, procurou-se evitar a criação de novas perturbações nos locais 

atravessados pela linha. 

Para lá do atravessamento ou proximidade de áreas edificadas, no entanto, a linha percorre 

sobretudo áreas de floresta de produção, maioritariamente eucaliptais; esta ocupação dominante 

acontece principalmente nas áreas dos concelhos de Cinfães, Arouca e Castelo de Paiva, embora 

também aqui se atravessem algumas povoações e áreas agricultadas na sua envolvente, enquanto 

nos concelhos de Vale de Cambra, Oliveira de Azeméis e Estarreja, ainda que se encontrem algumas 

áreas de floresta, mato e terrenos agricultados, é mais frequente a presença das referidas áreas 

edificadas, por vezes alastrando por extensões muito grandes, sobretudo na envolvente a Vale de 

Cambra e em Macinhata de Seixa, e também algumas áreas industriais e de armazéns, além de 

pedreiras em exploração. 

Do presente RNT fazem parte alguns dos desenhos do EIA onde melhor se pode verificar a 

localização do projecto, nomeadamente o Desenho 1, com a divisão esquemáticas dos concelhos e 

freguesias atravessados, e o Desenho 2, com o traçado da linha e os locais previstos para os apoios 

a construir, sobre a Carta Militar, na escala 1:25000. É também apresentado o Desenho 5 do EIA, 

onde se representa o conjunto de elementos condicionantes e mais sensíveis para o desenvolvimento 

do projecto. 

Estes concelhos situam-se maioritariamente na Região Norte, com a excepção de Estarreja, já 

pertencente à Região Centro. A sua repartição por NUTS III indicia alguma diversidade no território 

atravessado: os concelhos de Cinfães e Castelo de Paiva integram a NUTS III do Tâmega; os de 

Arouca, Castelo de Paiva e Vale de Cambra a NUTS III de Entre Douro e Vouga; o concelho de 

Estarreja faz parte da NUTS III do Baixo Vouga.  

Mesmo em termos paisagísticos, e apesar de haver grandes extensões com características muito 

semelhantes entre si, distinguem-se na área em estudo seis unidades de paisagem; seguindo o 

traçado de Carrapatelo para Estarreja: 

- Riba-Douro (do início ao apoio 5); Serra de Montemuro (entre os apoios 6 a 30); Baixo Paiva (do 

apoio 31 ao 33); Montes Ocidentais da Beira Alta (do apoio 34 ao 66); Espinho / Feira / S. João da 

Madeira (entre os apoios 67 a 90); Ria de Aveiro e Baixo Vouga (do apoio 91 ao 119). 

Destas unidades de paisagem, apenas as dos Montes Ocidentais da Beira Alta, onde dominam os 

eucaliptais alternando com áreas de ocupação urbana, e o mosaico urbano - industrial - florestal de 
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Espinho / Feira / S. João da Madeira são consideradas como de sensibilidade baixa ou média, todas 

as outras são consideradas como de sensibilidade Elevada ou Muito Elevada. 

Ao longo do traçado deve destacar-se ainda a presença e atravessamento do SIC Rio Paiva, que faz 

parte da Rede Natura 2000, atravessado entre os apoios 31 e 35, praticamente sem alteração face à 

passagem actual da linha Carrapatelo – Estarreja 1 nessa área, e para a passagem, já no final do 

traçado, pelo corredor reservado para o projecto da linha ferroviária de alta velocidade Lisboa – Porto, 

entre os apoios 116 e 118; também neste caso, o projecto mantém o traçado e os locais dos apoios 

actuais, evitando a alteração das características territoriais existentes nessas áreas. 

5. COMO FOI DESENVOLVIDO O EIA? 

O EIA do projecto da linha Carrapatelo – Estarreja 3 teve duas fases sucessivas e integradas entre si, 

seguindo um método já aplicado e aprovado em processos de avaliação ambiental de outros 

projectos de infra-estruturas da Rede Nacional de Transporte, seja de linhas seja de subestações. 

Numa primeira fase, que decorreu entre Março de 2009 e Julho de 2010, fez-se o levantamento, 

numa área de estudo alargada, das chamadas grandes condicionantes ambientais ao 

desenvolvimento do projecto de execução, ou seja, a identificação de situações relacionadas com 

disposições legais e regulamentares decorrentes dos planos de ordenamento do território, de 

classificações do solo ou de servidões administrativas e de utilidade pública devidas à presença de 

equipamentos públicos e infra-estruturas; ao mesmo tempo, faz-se a identificação de situações 

potencialmente mais sensíveis à construção, à presença ou ao funcionamento de uma linha eléctrica 

desde tipo, como por exemplo as áreas habitacionais, a ocorrência de valores importantes do 

património cultural ou de valores naturais significativos. 

O objectivo geral dessa fase inicial do EIA é o de identificar o mais cedo possível situações que se 

considerem impeditivas para a localização ou desenvolvimento do projecto e encontrar áreas que 

permitam estudar eventuais alternativas para os traçados ou os ajustamentos que for necessário 

fazer no projecto.  

No caso presente, esta primeira fase do EIA estava relativamente facilitada, pois a definição do 

projecto, desde o seu início, foi o de reforçar e melhorar a actual linha Carrapatelo – Estarreja 1, 

tendo mesmo o projecto, nessa fase inicial, a designação de Upgrade da Linha Carrapatelo – 

Estarreja 1 para 400kV, pois era assumida a prioridade na utilização do traçado da linha existente. 

Assim, considerou-se basicamente o traçado da linha Carrapatelo – Estarreja 1 como a área prevista 

para a intervenção a realizar, tendo esta primeira fase do EIA como principal objectivo a verificação 
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de situações que levassem a considerar a impossibilidade de construir a nova linha no traçado da 

actual ou, complementarmente, situações que permitissem, através de eventuais pequenos desvios, 

melhorar a situação existente, sobretudo de passagem da linha pelo interior de áreas urbanas e pelo 

Sítio Rio Paiva da Rede Natura. 

Embora se tivesse como referência a linha existente, foi mesmo assim estudado um corredor com 

cerca de três quilómetros de largura, para identificação das grandes condicionantes ambientais, 

caracterização do ambiente na área envolvente ao projecto e definição de condições para o 

desenvolvimento do projecto de execução da nova linha. 

Foram tidas em consideração sobretudo as questões relacionadas com o ordenamento do território e 

os usos do solo (através do levantamento das áreas classificadas e das disposições dos planos de 

ordenamento, como os planos directores municipais e da identificação das áreas urbanas e de 

desenvolvimento industrial e de localização de equipamentos públicos), a ecologia (através da 

localização das áreas com maior interesse natural, seja da flora seja da fauna, em particular no Sítio 

Rio Paiva) e com o património cultural (através da identificação dos valores patrimoniais de carácter 

etnográfico, arquitectónico e arqueológico conhecidos em toda a área de estudo). 

Este trabalho foi feito através de análise dos mapas e das fotografias aéreas da região, de visitas ao 

longo do traçado da linha actual e de contactos com diversas entidades, públicas e privadas, 

nomeadamente as câmaras municipais envolvidas e vários organismos da Administração Central. 

Como principais conclusões desta primeira fase do EIA ressaltam a dificuldade em evitar a maior 

parte das passagens por áreas edificadas, maioritariamente com funções de habitação, devido à 

grande dispersão destas áreas, pois o desvio do traçado dessas áreas só seria possível com a sua 

colocação junto a outras áreas edificadas equivalentes, a vantagem em manter o traçado já existente 

na passagem pelo Sítio Rio Paiva da Rede Natura 2000, para evitar a abertura de uma nova faixa 

desflorestada e a necessidade de abrir novos acessos no interior desta área de maior interesse 

ecológico, e também a vantagem na manutenção da servidão já constituída pela linha actual, para 

não haver a criação de eventuais conflitualidades decorrentes de alterações nas ocupações do solo, 

inclusive em relação a outras infra-estruturas e intervenções previstas para este território, como no 

caso de novas vias planeadas para aqui, quer de estradas quer do comboio de alta velocidade, assim 

como para diminuir a perturbação do desenvolvimento dos instrumentos de gestão do território em 

curso, como é o caso das revisões de planos directores municipais que se encontram a decorrer 

nalguns destes municípios. 

Esta questão, da vantagem da manutenção da linha no traçado já existente, foi mesmo sublinhada 

nos pareceres de algumas das autarquias consultadas. 

As principais recomendações resultantes do Estudo das Grandes Condicionantes Ambientais para o 

desenvolvimento do projecto foram o estudo de situações específicas em que fosse possível evitar a 
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sobrepassagem de edifícios, sobretudo de habitações, desde que tal não implicasse a intromissão 

noutras áreas urbanas, a necessidade de efectuar uma prospecção arqueológica sistemática ao 

longo de todo o traçado a implementar e, ainda, a identificação de habitats no interior do SIC Rio 

Paiva ao longo do troço da linha aí localizado. 

A segunda fase do EIA decorreu entre Setembro de 2010 e Março de 2011, tendo já como referência 

a proposta de Projecto de Execução da linha, entretanto desenvolvido. Este projecto assumiu a 

substituição integral dos elementos da linha Carrapatelo – Estarreja 1 e os desvios pontuais do seu 

traçado, passando a ter a designação que agora se apresenta de Linha Carrapatelo – Estarreja 3 a 

220kV (equipada com um terno a 400kV entre os apoios P2 e P46). 

Nesta segunda fase continuou-se e aprofundou-se o trabalho anteriormente realizado e alargou-se o 

estudo ambiental aos restantes factores habitualmente considerados para este tipo de projectos, 

como a geologia e a geomorfologia, os recursos hídricos, o ruído e a paisagem. 

Foram realizados novos trabalhos de campo, incluindo a prospecção arqueológica sistemática do 

traçado proposto e a identificação dos valores naturais na área atravessada do Sítio Rio Paiva, e 

feitas medições do ruído ambiente em diversos locais onde existem habitações, para permitir calcular 

os efeitos sobre o ambiente sonoro provocados pela nova linha, e solicitados novas informações e 

pareceres a diversas entidades, nomeadamente as câmaras municipais, agora já sobre o traçado em 

estudo. 

Para a avaliação ambiental deste projecto foi considerada, naturalmente, a situação actualmente 

existente, assim como a sua evolução previsível sem este projecto, ou seja, neste caso concreto, a 

comparação entre o ambiente resultante da presença e funcionamento da futura linha Carrapatelo – 

Estarreja 3 e o estado deste território com a manutenção da linha actual Carrapatelo – Estarreja 1. 

Isto é, na prática a avaliação ambiental da nova linha que agora se propõe é, em grande parte, a 

diferença que possa haver entre essa linha e a linha que agora existe. 

Essa análise é apresentada, fundamentalmente, no volume 2 do EIA, onde além da identificação e 

avaliação dos efeitos negativos identificados ou previsíveis também se apresentam as medidas de 

minimização que se entende poderem evitar ou diminuir esses impactes. 

6. QUAIS SÃO OS PRINCIPAIS IMPACTES ESPERADOS DO PROJECTO E QUE 

MEDIDAS ESTÃO PREVISTAS PARA OS EVITAR OU MINIMIZAR? 

Os impactes esperados deste tipo de projecto podem ocorrer durante as obras de construção da linha 

e durante o funcionamento da mesma. 
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Na fase de construção, as principais actividades responsáveis pela maior parte dos impactes 

esperados são, habitualmente, a desmatação nos locais de montagem dos apoios, a abertura de 

acessos a esses locais, a escavação para as fundações dos apoios, a abertura de uma faixa no 

arvoredo para a passagem dos cabos da linha e para protecção dos mesmos e as operações de 

colocação destes mesmos cabos. No caso do presente projecto, estas situações têm características 

próprias, pois tratando-se da construção de uma linha aproveitando o traçado de outra já existente 

pode considerar-se que na maior parte dos casos o acesso aos locais dos apoios já está feito, assim 

como a maior parte da faixa para passagem dos cabos já está constituída, apenas havendo 

necessidade da sua abertura nos troços de traçado novo. 

Assim, apenas se esperam alguns impactes relacionados com essas actividades nos troços em que o 

projecto agora em avaliação se desvia dos traçados das actuais linhas Carrapatelo – Estarreja 1 e 

Carrapatelo – Estarreja 2 / Carrapatelo – Mourisca, sensivelmente nas zonas de Quizande, Fundo da 

Vila e Cortegaça (concelho de Cinfães) e Vermoim, Sobradelo e Ribeira de Cima (Oliveira de 

Azeméis). Nestas mesmas zonas, refira-se que as operações de construção são acrescentadas pela 

desmontagem dos troços a desactivar das linhas actuais, o que também acontecerá ao longo de todo 

o actual traçado da linha Carrapatelo - Estarrreja, pois serão previamente desmontados todos os 

elementos dessa linha; além da retirada dos cabos, acessórios e postes, as fundações dos apoios 

são habitualmente escavadas até 80 cm de profundidade e retirados os materiais aí existentes, 

ficando o restante das fundações enterrado e recoberto com terra. 

Estas obras provocarão poeira, ruído, algum corte de vegetação e possíveis perturbações pontuais 

de trânsito, sobretudo as que tiverem lugar em áreas urbanas, mas são impactes muito localizados e 

de carácter temporário, podendo considerar-se como pouco significativos. 

No entanto, para algumas espécies de fauna, como as aves e o lobo ibérico, estas obras podem ter 

um efeito negativo, como se analisará mais adiante. 

Durante a exploração da linha, as actividades a desenvolver serão reduzidas às inspecções de 

vistoria dos apoios e dos cabos, à eventual reparação ou substituição de algum destes elementos e 

ao controle das condições da faixa de protecção da linha (faixa com 45 metros de largura, centrados 

no eixo do traçado, que passa a constituir uma servidão administrativa), nomeadamente quanto ao 

surgimento de árvores de maior porte ou de ramadas que possam criar situações de risco para a 

segurança da linha, não se esperando, destas situações, impactes com significado. Nesta fase, 

importará, sobretudo, ter em conta o efeito de perturbação visual provocado pela presença da linha, 

os potenciais incómodos decorrentes do ruído dos cabos, a necessidade de respeitar a servidão da 

faixa de protecção e o aumento do risco de colisão das aves com os cabos da linha. 

Estes e outros potenciais impactes são de seguida analisados em função dos vários factores 

ambientais considerados. 
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Em relação à geologia e à geomorfologia e solos, os impactes esperados são de reduzida a 

moderada dimensão e de reduzido significado, pois serão confinados aos locais de abertura das 

fundações dos novos apoios, não sendo afectados recursos geológicos de valor; tendo em 

consideração que a linha ocupará, na maior parte do traçado, a faixa já existente, também não se 

espera a necessidade de abertura de muitos novos acessos. 

Embora o traçado atravesse algumas linhas de água importantes, como sejam os rios Paiva (apoios 

33–34), Arda (apoios 59–60) e Antuã (apoios 106–107), não se esperam impactes sobre os recursos 

hídricos, seja pela afectação das margens ou leitos destes rios ou outras linhas de água (os apoios 

da linha serão colocados sempre suficientemente distantes das margens) seja da qualidade das 

águas, superficiais ou subterrâneas; na área do projecto não há ocorrências termais nem concessões 

de águas minerais ou de nascente e prevê-se a colocação de apenas quatro apoios em áreas de 

máxima infiltração, mas as áreas a impermeabilizar serão de apenas algumas dezenas de metros. 

Também não se prevê afectação significativa da qualidade do ar, pois apenas durante as obras 

haverá algum aumento pontual de poeiras, não havendo outras emissões de gases com origem na 

linha. 

O ambiente sonoro tem sido um dos factores mais sensíveis em relação às linhas eléctricas, pelo 

ruído provocado em determinadas circunstâncias (geralmente com maior humidade do ar) pelo 

funcionamento das mesmas. Para a avaliação do impacte deste projecto sobre o ambiente sonoro 

foram feitas medições dos níveis de ruído actuais em dez locais considerados representativos ao 

longo do traçado, sempre junto de áreas de habitação, podendo o ambiente sonoro ser classificado 

na área do projecto como de pouco a moderadamente perturbado (as maiores perturbações 

relacionam-se sobretudo com o trânsito rodoviário ou com o funcionamento de máquinas agrícolas). 

As características técnicas desta linha, sobretudo pela instalação de dois cabos por fase em cada 

circuito, contribuem bastante para a atenuação do ruído produzido, podendo mesmo esperar-se uma 

melhoria neste aspecto em relação à situação actual, pelo menos no caso dos troços com linha 

simples a 220kV, para o que também contribuirá a modernização dos equipamentos (cabos e 

conjuntos acessórios) a instalar. Os níveis de ruído produzido pela linha nestes troços a 220kV são 

sempre muito baixos, inferiores a 20 dB(A) mesmo junto à linha, geralmente abaixo, inclusive, do 

ruído existente, pelo que não terão efeitos negativos no ambiente sonoro mesmo nas áreas urbanas 

atravessadas pela linha. 

Quanto ao troço de linha dupla a 220/400kV, entre os apoios 2 e 46, os níveis de ruído esperados 

com o funcionamento da linha, embora também inferiores ao que normalmente acontece neste tipo de 

infra-estruturas, mais uma vez devido à instalação de dois cabos condutores em cada circuito (o ruído 

da linha deve-se ao chamado “efeito coroa”, que é menor em linhas com dois cabos em cada circuito 

do que nas linhas com apenas um cabo), atingem já maiores grandezas. Mesmo assim, a afectação 
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do ambiente sonoro será muito pequena, podendo esperar-se o aumento de apenas 1 dB(A) no 

período nocturno em dois dos locais atravessados: logo no início da linha, na zona de Nogueira e de 

Oleiros, e junto a habitações isoladas na zona de Fundo da Vila / Fornelos. De qualquer modo, 

mesmo assim estes níveis de ruído ficarão bastante abaixo dos limites definidos na legislação sobre o 

ambiente sonoro. 

Na fase de construção da linha, e de desmontagem da linha existente, as obras provocarão mais 

ruído, pelo funcionamento de veículos e equipamentos pesados, mas este impacte será temporário e 

restrito aos períodos de obra, que ocorrerão durante o dia e dentro das condições regulamentadas 

para a execução de obras em locais públicos. 

Refira-se que em nenhum dos concelhos atravessados foi já feita a classificação acústica do território. 

Em relação à ecologia, o facto de a linha se instalar maioritariamente numa faixa já constituída, 

implicando poucas necessidades de desflorestação e desmatação, sobretudo na área 

ambientalmente mais sensível como é o Sítio Rio Paiva da Rede Natura 2000, onde será mantido o 

traçado actual, levam a que se esperem impactes pouco significativos. 

No entanto, ao longo do traçado foram identificadas diversas áreas onde ocorrem aves com valor 

conservacionista, como é o caso do tartaranhão-cinzento (envolvente aos apoios 11–21), tartaranhão-

caçador (envolvente aos apoios 53-54 e 68-70), noitibó-cinzento (envolvente aos apoios 93–98) e 

garça-pequena (envolvente aos apoios 87-88) levou à necessidade de instalar dispositivos para 

sinalização da linha em relação às aves, diminuindo o risco de colisão; saliente-se que no troço até ao 

apoio 46 a linha será dupla a 220 / 400kV, pelo que os postes a instalar são significativamente mais 

altos dos que agora estão instalados, assim como, nesse troço, os cabos ficarão em três planos de 

voo, em vez dos actuais dois planos. 

Algumas destas áreas são também sensíveis nas alturas de reprodução destas espécies e também 

do lobo ibérico, havendo uma alcateia identificada numa área do território que abrange, em relação à 

área do projecto, sensivelmente a zona entre o Rio Douro e o concelho de Vale de Cambra. Por essa 

razão, algumas das actividades relacionadas com a obra, como a abertura de acessos, o corte de 

áreas florestadas, a utilização de maquinaria pesada e mais ruidosa ou a instalação dos cabos são 

interditas ou condicionadas nalguns locais em certas alturas do ano, particularmente nos períodos de 

reprodução e dependência das crias daquelas várias espécies. 

Está também prevista a aplicação de um programa de monitorização das aves, para melhor se 

perceber se há efeitos negativos originados pela linha. 

No atravessamento do Sítio Rio Paiva (apoios 30-35) o traçado afecta dois habitats com interesse 

conservacionista, as “charnecas secas europeias” e os “matos termomediterrânicos pré-desérticos”, 

mas os apoios a colocar nestas zonas são quase coincidentes com os apoios actuais, pelo que não 

se espera que haja destruição desses habitats. 
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O aproveitamento maioritário dos traçados das linhas existentes, e consequentemente da respectiva 

faixa de servidão, é o principal factor que contribui para o baixo significado dos impactes do projecto 

sobre o ordenamento do território e os usos do solo, pois a situação actual pouco será alterada. As 

servidões das linhas Carrapatelo – Estarreja 1 e Carrapatelo – Estarreja 2 / Carrapatelo - Mourisca 

estão já inscritas nos planos directores municipais de todos os concelhos atravessados, 

salvaguardando, assim, as condições para a instalação da nova linha. Nos troços novos que se 

desviam dos traçados existentes não ocorrem situações que infrinjam disposições legais ou 

regulamentares, nomeadamente dos referidos PDM, que sejam impeditivos da instalação da linha 

nesses locais. 

Refira-se que os PDM de Arouca e de Vale de Cambra foram já revistos, enquanto os dos concelhos 

de Cinfães, Castelo de Paiva, Oliveira de Azeméis e Estarreja se encontram, ainda, em processo de 

revisão. 

Na área do projecto incidem também três planos regionais de ordenamento florestal (da Área 

Metropolitana do Porto e Entre Douro e Vouga, do Tâmega e do Centro Litoral), onde são definidos 

os corredores ecológicos envolventes aos rios Douro e Paiva, que são atravessados, mas não há 

qualquer atravessamento de perímetros florestais nem matas modelo. 

O projecto não é abrangido pelo Plano de Ordenamento das Albufeiras da Régua e do Carrapatelo e 

as disposições conhecidas dos Planos Regionais de Ordenamento do Território do Norte e do Centro, 

ambos a aguardar publicação oficial, não têm especial relevância para a avaliação deste projecto. 

A única área sensível (consideram-se áreas sensíveis, na legislação, as áreas classificadas e 

protegidas de conservação da natureza, incluindo as zonas de protecção especial para as aves, e as 

zonas de protecção de elementos classificados do património cultural) afectada na área do projecto é 

a do Sítio da Rede Natura do Rio Paiva, onde o traçado se mantém idêntico aos actuais, como foi já 

referido. 

Serão ocupados cerca de 5900m2 de solos integrados na Reserva Ecológica Nacional (em áreas de 

risco de erosão e de cabeceiras de linhas de água), pela colocação de 59 apoios em área de REN 

(13 no concelho de Cinfães, 7 no de Arouca, 15 em Castelo de Paiva, 2 em Vale de Cambra, 20 no 

concelho de Oliveira de Azeméis e 2 no de Estarreja), o que é um impacte que se pode considerar 

como tendo já algum significado, embora a larga maioria corresponda a locais coincidentes ou muito 

próximos dos apoios actuais, e cerca de 500m2 de Reserva Agrícola Nacional, por um apoio em RAN 

no concelho de Cinfães, dois no de Arouca, um no de Castelo de Paiva e um no de Estarreja. 

Não se esperam impactes sobre o único feixe hertziano que cruza o traçado da linha (feixe Radar <> 

S. João da Madeira), pela diferença de cotas existentes, nem sobre o gasoduto Setúbal – Braga, que 

corre sensivelmente em paralelo com a auto-estrada A1, pois a linha será instalada praticamente nos 

locais dos apoios actuais, passando sobre essas infra-estruturas. 
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Esta instalação da linha Carrapatelo – Estarreja 3 aproveitando o traçado e os locais dos apoios da 

linha Carrapatelo – Estarreja 1 também acontece em relação à área que cruza o corredor do projecto 

de alta velocidade ferroviária Lisboa – Porto e na chegada à Subestação de Estarreja, não havendo, 

assim, alteração da situação actual, quer quanto a essas infra-estruturas existentes e previstas quer 

quanto ao potencial desenvolvimento deste território, em particular do previsto plano de pormenor da 

plataforma logística de Estarreja. 

Refira-se, ainda, que a linha Carrapatelo – Estarreja 3 será sinalizada com esferas brancas e 

vermelhas colocadas nos cabos de guarda em 33 dos vãos entre apoios, assim como nos 

correspondentes vãos dos desvios da linha Carrapatelo – Estarreja 2 / Carrapatelo – Mourisca, para 

segurança da navegação aérea. Esta sinalização é necessária em todos os vãos com mais de 500m 

de comprimento, na travessia de vales largos em que a linha fique a mais de 60m de altura do solo e 

na passagem sobre auto-estradas. Com o mesmo objectivo, haverá sinalização luminosa dos cabos 

junto aos apoios 99, 100, 117 e 118. 

Nos usos do solo, sobretudo os que têm significado social, refiram-se as passagens em zonas de 

floresta de produção, de terrenos agrícolas e de áreas urbanizadas, se bem que a larga maioria 

destas situações aconteça onde já passam as linhas Carrapatelo – Estarreja 1 e Carrapatelo – 

Estarreja 2 / Carrapatelo - Mourisca. A manutenção desses traçados na sua maior parte, minimizando 

tanto quanto possível a afectação de novos terrenos com características idênticas e a criação de 

novas faixas condicionadas, foi destacada como uma das situações a atender no projecto, pelas 

câmaras municipais de Castelo de Paiva, de Vale de Cambra e de Estarreja, desde que se 

considerem salvaguardadas as condições de segurança e de saúde humanas. 

A delimitação regulamentar de uma faixa de protecção à linha, com 45 metros de largura, implica a 

não ocorrência ou o condicionamento, no seu interior, de determinadas actividades, como sejam a 

exploração florestal com espécies de crescimento rápido ou a necessidade de atender às distâncias 

de segurança para as restantes ocupações permitidas, nomeadamente as actividades agrícolas ou a 

construção de edifícios. Estas restrições, no entanto, têm aqui um menor impacte por causa da faixa 

já existente ao longo da maior parte do traçado. Refira-se que quando se torna necessário efectuar o 

corte de árvores há lugar à respectiva indemnização aos proprietários, quer pelas árvores abatidas 

quer pela não utilização da faixa de protecção à linha para esse tipo de exploração. 

Atendendo aos troços de linha que correspondem a desvios em relação às linhas actuais (Carrapatelo 

– Estarreja 1 e Carrapatelo – Estarreja 2 / Carrapatelo – Mourisca), prevê-se a necessidade de 

desflorestação de cerca de 61ha de floresta de produção, maioritariamente eucalipto, que se 

localizarão fundamentalmente na primeira metade do traçado. 

Estão asseguradas as condições relacionadas com a exposição humana a campos 

electromagnéticos, mesmo nas habitações mais próximas à linha, ficando os níveis respectivos 
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consideravelmente abaixo dos limites regulamentares, assim como os níveis sonoros relacionados 

com o funcionamento da linha, igualmente muito inferiores aos limites estabelecidos na legislação. 

Deste modo, embora se mantenha o atravessamento de muitas áreas edificadas e a proximidade a 

muitos edifícios, incluindo habitações e edifícios industriais, não se considera a ocorrência de 

impactes muito significativos, pois a presença da linha, nesses locais, não apresentará diferenças 

sensíveis em relação à situação actual, podendo mesmo esperar-se a melhoria das condições 

técnicas e de segurança e a diminuição dos níveis de ruído com origem na linha, como referido. 

Como também já se referiu, durante a fase de obras (desmontagem da linha existente e instalação da 

nova linha), nas áreas edificadas poderá haver uma perturbação temporária do trânsito, assim como 

incómodos gerados pelo ruído e poeiras das obras. 

Na envolvente próxima do traçado foram identificadas 30 ocorrências com interesse patrimonial, 

das quais 19 na chamada área de incidência directa do projecto, ou seja, até 50m de distância da 

linha, ainda que apenas 8 dessas ocorrências fiquem a menos de 50 metros dos apoios. 

Destas 30 ocorrências (que incluem elementos de carácter arqueológico, etnográfico e arquitectónico) 

nenhuma foi considerada de valor elevado e apenas uma delas, uma possível calçada medieval em 

Lordelo (Vale de Cambra), foi classificada como de valor médio, mas que se localiza a mais de 100m 

de distância de qualquer elemento da linha; as restantes ocorrências patrimoniais são de valor médio-

baixo ou baixo, sendo indeterminado quando não foi possível confirmar a sua situação nas 

prospecções realizadas. 

Os principais impactes esperados são devidos à passagem da linha junto a uma casa solarenga em 

Agras (Codal, Vale de Cambra) e a umas possíveis mamoas em Macinhata da Seixa (Oliveira de 

Azeméis), sendo avaliados como moderadamente significativos e de afectação indirecta. 

Para a generalidade dos elementos patrimoniais na proximidade da linha serão adoptadas medidas 

cautelares para a obra, como a sinalização e o registo destas ocorrências, para evitar a sua 

destruição.  

Em todos os trabalhos que impliquem o revolvimento de solos, haverá acompanhamento 

arqueológico durante as obras. 

A linha atravessa diversas subunidades paisagísticas classificadas como de sensibilidade elevada 

ou muito elevada, como já se referiu no ponto 4; praticamente metade dos apoios (63) localizam-se 

nessas subunidades de paisagem, enquanto os restantes 56 apoios se localizam em subunidades de 

média ou baixa sensibilidade. 

No entanto, os impactes visuais serão relativamente reduzidos, pois na prática corresponderão à 

diferença de alturas entre os elementos da linha actual e os da linha a construir, associada às 

passagens em locais de maior exposição a potenciais observadores. 
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Consideram-se estes impactes como verificando-se, sobretudo, nos primeiros 33 apoios da linha e na 

sua parte final, do apoio 91 até à Subestação de Estarreja. 

Além das medidas para minimização dos impactes previstos que já se foram apresentando, como a 

sinalização da linha para a avifauna e a navegação aérea, o condicionamento de obras em 

determinadas épocas, a redução da abertura de novos acessos e das necessidades de 

desflorestação ou a protecção preventiva dos elementos patrimoniais, o EIA inclui um conjunto de 

outras medidas, essencialmente de carácter preventivo, relacionadas com a localização dos 

estaleiros, o tratamento de resíduos, a limpeza e desobstrução de terrenos e linhas de água e a 

necessidade de informação acerca de desvios de tráfego ou de outras afectações das comunidades 

envolvidas. 

Refira-se, no entanto, que não estão ainda definidos os locais de instalação de estaleiros nem a rede 

de caminhos a utilizar ou a abrir para a obra, pelo que apenas se indicaram no EIA medidas 

cautelares, para melhor garantia da boa concretização dessas situações. 

Durante a obra estará em funcionamento um serviço de atendimento de informações, sugestões e 

reclamações relativas ao projecto ou às obras da linha Carrapatelo – Estarreja 3, pelo menos através 

de uma linha telefónica com atendimento automático. 

Para a fase de obra, considerou-se ainda importante que o calendário dos trabalhos seja estabelecido 

de modo a diminuir o tempo de exposição dos solos escavados e das terras depositadas, para 

minimizar as possibilidades de arrastamento de terras, dos efeitos da erosão e do levantamento de 

poeiras protegendo, assim, a atmosfera, as linhas e pontos de água e os próprios solos na envolvente 

dos apoios. 

Para evitar impactes desnecessários durante os trabalhos, deverão ser assinaladas as áreas de obra, 

sobretudo nos terrenos agrícolas e de vegetação mais importante, para evitar que estas zonas sejam 

pisadas ou interferidas de outro modo, sobretudo pelo depósito de terras ou outros materiais e pelo 

movimento de máquinas e veículos pesados. 

Durante os trabalhos deverão ser garantidas as circulações locais para acesso às parcelas agrícolas 

e aos diversos lugares e edifícios na envolvente da linha, tendo que ser previstas alternativas de 

circulação caso os trabalhos impliquem a interrupção temporária de alguma das vias actuais. 

Deverá ser cumprida a legislação relativa à ocupação de solos da RAN e da REN, junto das 

entidades respectivas, assim como em relação ao arranque prematuro de eucalipto e de pinheiro. 

As medidas a aplicar aos trabalhos de construção estão sistematizadas num Plano de 

Acompanhamento Ambiental da Obra (volume 3 do EIA), que deverá fazer parte dos cadernos de 

encargos das empreitadas a lançar. Grande parte destas medidas tem um carácter genérico e 

preventivo e estão já previstas em documentos técnicos da Agência Portuguesa do Ambiente e da 
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própria REN, SA. 

Após a conclusão dos trabalhos, toda a área de intervenção deverá ser limpa de materiais sobrantes 

e os solos descompactados, para facilitar a sua recuperação. 

7. CONCLUSÕES 

A caracterização do ambiente potencialmente afectado e a análise dos impactes associados à 

construção e exploração da linha Carrapatelo – Estarreja 3, a 220kV (equipada com um terno a 

400kV entre os apoios P2 e P46) permitem concluir que se trata de um projecto ambientalmente 

viável, dadas as suas características físicas e técnicas e as condições da sua implantação no 

território. 

Para essa conclusão muito contribui o facto de esta linha corresponder, na prática, à substituição 

directa da actual linha Carrapatelo – Estarreja 1, sendo a nova linha projectada maioritariamente 

sobre o traçado da linha existente, com a excepção de pequenos desvios que permitirão evitar a 

passagem sobre áreas habitacionais, ainda que apenas em parte dessas áreas que são já 

actualmente atravessadas; nos restantes casos, esses desvios não seriam suficientes para evitar 

essas situações sem criar novos impactes noutras áreas urbanizadas, pelo que se privilegiou a 

manutenção da linha no traçado actual para não originar novas perturbações nos usos do solo ou 

decorrentes das servidões administrativas associadas a este tipo de infra-estruturas. 

Os impactes esperados, na generalidade de baixo significado, resultam, assim, da diferença avaliada 

entre a situação actual, com a presença das linhas Carrapatelo – Estarreja 1 e Carrapatelo – 

Estarreja 2, e a previsão da situação futura, com a linha Carrapatelo – Estarreja 3. 

Esta situação permite que não se considere a ocorrência de impactes muito significativos sobre as 

zonas de floresta, o ambiente sonoro, o património cultural ou o ordenamento do território. 

Os principais impactes decorrerão da ocupação de áreas integradas na Reserva Ecológica Nacional, 

do aumento de risco para algumas espécies de aves e das visibilidades da linha, quer na sua 

envolvente imediata quer a partir de observadores mais distantes, sobretudo nas áreas de maior 

sensibilidade paisagística. 

O EIA inclui um conjunto de medidas de minimização, destinadas a evitar ou a diminuir os efeitos 

desses impactes, quer na fase de construção da linha quer durante o seu funcionamento. 
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