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1. Introdução
Dando cumprimento ao Decreto-Lei n.º 69/2000, de 3 de Maio, com as alterações introduzidas
pelo Decreto-Lei n.º 197/2005, de 8 de Novembro, foi apresentado à Agência Portuguesa do Ambiente
(APA), para procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental (AIA), o Estudo de Impacte Ambiental
(EIA) da Linha entre o Escalão de Montante do Aproveitamento Hidroelétrico do Baixo Sabor (AHBS) e a
Subestação do Pocinho, a 220 kV – Reformulação do Troço Inicial, em fase de Estudo Prévio.
O EIA e restantes elementos necessários para a instrução do processo de AIA deram entrada na
APA a 29/02/2012, tendo sido remetidos pela Direcção-Geral de Energia e Geologia (DGEG), na
qualidade de entidade licenciadora do projeto.
O proponente do projeto é a EDP – Gestão da Produção de Energia, S.A. e este foi enquadrado no
regime de AIA através do n.º 3 b) do Anexo II do Decreto-Lei n.º 69/2000, na sua atual redação, por se
tratar de um troço com uma extensão superior a 10 km.
De forma a assegurar a continuidade do procedimento de AIA, a APA, na qualidade de Autoridade
de AIA, nomeou a Comissão de Avaliação (CA), de acordo com o artigo 9.º da referida legislação e com
o artigo 1.º do Regulamento das Comissões de Avaliação de Impacte Ambiental. A CA integra as
seguintes entidades: APA, Instituto de Conservação da Natureza e da Biodiversidade, I.P. (ICNB, I.P.),
Instituto de Gestão do Património Arquitectónico e Arqueológico, I.P. (IGESPAR, I.P.), Direcção
Regional de Cultura do Norte (DRCN), Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte
(CCDRN) e Instituto Superior de Agronomia/Centro de Ecologia Aplicada Prof. Baeta Neves
(ISA/CEABN). Cada entidade nomeou os seguintes representantes:
 APA – Eng.ª Cecília Simões e Dr.ª Rita Cardoso (alínea a);
 ICNB – Dr. António Monteiro (alínea c);
 IGESPAR, I.P. – Dr.ª Alexandra Estorninho (alínea d);
 CCDRN – Eng.ª Maria João Pessoa (alínea e);
 ISA/CEABN – Arq. João Jorge (alínea f)
 DRCN – Dr. Paulo Amaral (alínea f);
O EIA é da responsabilidade da empresa Atkins (Portugal), Lda. – Projectistas e Consultores
Internacionais, tendo sido elaborado entre dezembro de 2011 e fevereiro de 2012.
Foram analisados os seguintes elementos:
- Volume 1 – Relatório Síntese (fevereiro de 2012);
- Volume 2 – Peças Desenhadas (fevereiro de 2012);
- Volume 3 – Anexos Técnicos (fevereiro de 2012);
- Volume 4 – Resumo Não Técnico (fevereiro de 2012);
- Aditamento ao EIA (abril de 2012).

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

•

Análise global do EIA, de forma a deliberar acerca da sua conformidade.
Foi declarada a conformidade do EIA a 16 de abril de 2012.
Solicitação de elementos adicionais.
Foram solicitados esclarecimentos adicionais relativos aos fatores património e paisagem, os
quais foram respondidos através do documento Aditamento ao EIA, datado de abril de 2012.
Solicitação de pareceres a entidades públicas com competências para a apreciação do projeto.
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•

•
•

Foi solicitado parecer à Estrutura de Missão do Douro, não tendo sido recebido resposta
durante o período de análise da CA.
Análise dos resultados da consulta pública.
A fase de consulta pública decorreu entre 26 de abril e 28 de maio de 2012. O resumo dos
resultados da consulta pública é apresentado no Capítulo 10 do presente parecer.
Análise técnica do EIA e dos restantes elementos disponíveis, nas valências das entidades
representadas na CA, de forma integrada com o teor dos resultados da consulta pública.
Elaboração do presente Parecer Técnico, que visa apoiar a tomada de decisão relativamente à
viabilidade ambiental do projeto analisado no EIA.

3. Antecedentes
Em outubro de 2010 foi sujeito a procedimento de AIA um EIA relativo ao estudo prévio da Linha
entre o Escalão de Montante do Aproveitamento Hidroelétrico do Baixo Sabor (AHBS) e a Subestação
do Pocinho, a 220 kV, que considerou três troços – Corredor Base, Corredor A (subdividido em troços
alternativos) e Corredor B.
No âmbito deste anterior procedimento de AIA (Processo n.º 2351) foi emitida uma Declaração de
Impacte Ambiental (DIA) favorável condicionada ao Corredor Base e desfavorável aos corredores A e B.
A decisão desfavorável foi fundamentada nos impactes negativos associados à linha nos troços em
questão, nomeadamente com os impactes cumulativos com o AHBS sobre a avifauna, em particular no
percurso entre a povoação de Larinho e a conexão com o escalão de montante do AHBS, no interior da
Zona de Proteção Especial (ZPE).
Face à necessidade de viabilizar o escoamento da energia produzida no escalão de montante do
AHBS, foi elaborado e apresentado para avaliação o EIA presentemente em análise, que visa a seleção
de um corredor alternativo aos anteriores Corredores A e B, que constitui a reformulação do troço
inicial.

4. Justificação e Objetivos do Projeto
A linha elétrica em que se integra o troço em avaliação tem como principal finalidade escoar a
energia produzida no Escalão de Montante do Aproveitamento Hidroelétrico do Baixo Sabor (AHBS),
atualmente em construção, para a Subestação do Pocinho, existente, com vista à sua distribuição
através da Rede Nacional de Transporte (RNT). Salienta-se que, após a entrada em exploração, esta
linha passará para a responsabilidade da empresa Rede Eléctrica Nacional, S.A..
De forma a estabelecer esta ligação e permitir a prossecução dos objetivos de produção e
escoamento de energia associados ao AHBS, foi selecionada a implantação de uma linha elétrica aérea
com cerca de 12 km de extensão, entre o escalão de montante do AHBS e o corredor já aprovado, na
zona da Quinta de Santa Clara.
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5. Descrição do Projeto
5.1 Localização
A área de estudo atravessa o concelho de Torre de Moncorvo, no distrito de Bragança, nas
freguesias de Felgar, Adeganha, Torre de Moncorvo e Larinho. A área de estudo e a respetiva divisão
administrativa são apresentadas no Anexo I.
Apesar de a área de estudo ter esta abrangência, os corredores em avaliação apenas se implantam
nas freguesias de Adeganha, Torre de Moncorvo e Larinho.
A área de estudo atravessa, a nordeste, a Zona de Proteção Especial (ZPE) dos Rios Sabor e Maçãs,
coincidente com a “Important Bird Area” (IBA) Sabor e Maçãs. A norte, faz fronteira com o Sítio de
Interesse Comunitário (SIC) dos Rios Sabor e Maçãs.
A área de estudo sobrepõe-se, ainda, à Zona Especial de Proteção (ZEP) da Paisagem Cultural do
Alto Douro Vinhateiro (inscrita na Lista do Património Mundial da UNESCO em 2001), na zona de
ligação ao corredor aprovado.
5.2 Corredores em Análise
Decorrente da fase antecedente à elaboração do EIA, com a identificação de grandes
condicionantes ambientais na área de estudo, foram delimitados troços alternativos com uma largura
de cerca de 400 metros, sendo que em alguns locais se procedeu a um alargamento do corredor.
Os troços alternativos identificados no EIA são:
• Troço 1 – partindo do Corredor Base aprovado no anterior procedimento de AIA, na zona da
Quinta de Santa Clara, o troço 1 segue para nordeste, acompanhando o corredor de LMAT
existentes até a norte da Quinta dos Marmeleiros, com uma extensão aproximada de 4 km;
• Troços alternativos 2A e 2B:
- Troço 2A – desenvolve-se para nordeste, desde a zona da Quinta dos Marmeleiros até à
zona do escalão de montante do AHBS, desenvolvendo-se a oeste da povoação de Larinho,
com uma extensão aproximada de 4 km;
- Troço 2B – desenvolve-se para este, desde a zona da Quinta dos Marmeleiros,
acompanhando as LMAT existentes até à estrada de ligação do escalão de montante do
AHBS à EN220, com uma extensão aproximada de 5,5 km. Nesse local inflete para norte,
acompanhando a referida estrada e passando a este da povoação de Larinho;
• Troços alternativos 3A e 3B:
- Troço 3A – liga à zona do escalão de montante do AHBS infletindo para noroeste, com uma
extensão aproximada de 1 km;
- Troço 3B – liga à zona do escalão de montante do AHBS acompanhando a estrada de
ligação da EN220 e o acesso definitivo ao AHBS pela margem esquerda, com uma extensão
aproximada de 2 km;
• Troço 4 – liga os troços 2A, 3A e 3B à subestação do AHBS, com uma extensão máxima de 1
km.
A delimitação destes troços é apresentada no Anexo II.
5.3 Caraterísticas Gerais
Do ponto de vista técnico, o projeto será constituído pelos elementos estruturais e equipamento
normalmente usados em linhas do escalão de tensão de 220 kV, nomeadamente um cabo condutor
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por fase, com circuito trifásico, dois cabos de guarda, cadeias de isoladores de vidro, apoios
reticulados em aço das famílias CW, MT e YD, e respetivas fundações.
Prevê-se que os condutores sejam suportados por apoios de esteira horizontal, MT, ao longo de
todo o percurso, à exceção do troço junto à subestação do AHBS, que serão de esteira vertical.
Os cabos a instalar terão de cumprir as distâncias de segurança estabelecidas no Regulamento de
Segurança de Linhas Elétricas de Alta Tensão (RSLEAT). No entanto, o Estudo Prévio adotou os critérios
definidos pela REN, S.A., que se encontram acima dos mínimos regulamentares, garantindo uma
servidão menos condicionada.
De acordo com o EIA, serão cumpridas as imposições legais relativas aos valores limite de
exposição do público a campos elétricos e magnéticos.
5.4 Fase de Construção e Exploração
5.4.1

Aspetos Construtivos

As principais ações associadas à construção da linha são:
• Instalação do estaleiro(s) e parque(s) de material – os estaleiros e parques a utilizar na obra
serão localizados no estaleiro da obra do escalão de jusante do AHBS, que já se encontra
licenciado e construído;
• Reconhecimento, sinalização e abertura de acessos – prevê-se que, sempre que possível,
sejam utilizados ou melhorados os acessos existentes. A dimensão máxima normalmente
necessária para os caminhos é de cerca de 4 metros;
• Desmatação da envolvente dos locais de implantação dos apoios, com uma área de trabalho
de cerca de 400 m2/apoio;
• Abertura de uma faixa de segurança para proteção da linha, com uma largura de 45 m
centrada no eixo da linha, onde se procede ao corte ou decote das árvores para garantir as
distâncias de segurança legalmente exigidas;
• Marcação e abertura de caboucos para a fundação dos maciços dos apoios;
• Montagem das bases e construção dos maciços de fundação, sendo cada apoio constituído por
quatro maciços independentes em betão;
• Montagem ou colocação dos apoios, incluindo o transporte, assemblagem e levantamento das
estruturas metálicas, montadas no local e levantadas com o auxílio de gruas;
• Instalação dos cabos e montagem de acessórios, incluindo o desenrolamento, regulação,
fixação e amarração dos cabos condutores e de guarda.
Prevê-se que a obra de construção da linha se inicie em Janeiro de 2013.
5.4.2

Atividades de Exploração e Manutenção

Prevê-se que a linha entre em serviço em Novembro de 2013.
Durante a exploração da linha estão previstas atividades de manutenção e conservação da mesma,
nomeadamente:
- Atividades de inspeção periódicas do estado de conservação da linha;
- Execução do Plano de Manutenção da Faixa de Proteção;
- Limpeza/substituição de componentes deteriorados;
- Controlo de incidentes de exploração, de acordo com os parâmetros da RNT.
- Execução de planos de monitorização que se verifiquem necessários.
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6. Análise da Conformidade com os Instrumentos de Gestão Territorial
6.1 Plano Diretor Municipal de Torre de Moncorvo
Na área de estudo encontra-se em vigor o Plano Diretor Municipal de Torre de Moncorvo, que foi
ratificado pela Resolução de Conselho de Ministros n.º 24/95, de 23 de Março, e foi alvo das seguintes
alterações:
- 1.ª Suspensão parcial do Plano – Resolução do Conselho de Ministros n.º 195-B/2008, de 26 de
Dezembro, para viabilização da construção do Aproveitamento Hidroelétrico do Baixo Sabor,
vigorando pelo prazo de dois anos, encontrando-se a área sujeita a medidas preventivas;
- 2.ª Suspensão parcial do Plano – Aviso n.º 12038/2010, de 16 de Junho, que se deveu a um
pedido para a possível construção de um hotel e spa, em que a área de abrangência da
suspensão parcial do PDM correspondeu ao terreno onde se iria localizar o hotel e o
AQUAPARQUE, sendo esta área exterior aos corredores em estudo;
- Prorrogação da Suspensão parcial do Plano e das medidas preventivas estabelecidas para o
Aproveitamento Hidroelétrico do Baixo Sabor por mais um ano – Aviso n.º 3173/2011, de 28
de Janeiro;
- 2.ª Suspensão parcial do Plano – Aviso n.º 10999/2011, de 17 de Maio, de forma a viabilizar a
construção de um Centro de Interpretação Ambiental e de Reabilitação Animal (CIARA),
constante nas medidas compensatórias propostas no âmbito do AHBS, na Freguesia de Felgar,
sendo que os corredores em estudo se localizam fora desta área. Esta suspensão está sujeita
ao estabelecimento de medidas preventivas e vigora por um prazo de dois anos.
- 1.ª Alteração do PDM – Aviso n.º 6768/2012, de 16 de Maio, com a alteração do ponto 3 do
Artigo 39.º, relativo à edificabilidade nos espaços Florestais.
A área de estudo abrange as seguintes classes de espaços:
• Espaços Urbanos e Urbanizáveis;
• Espaços Industriais: Zona Industrial de Torre de Moncorvo; Área de expansão da Zona
Industrial de Torre de Moncorvo.
• Espaços Agrícolas: Áreas agrícolas não incluídas na RAN; Reserva Agrícola Nacional (RAN).
• Espaços Florestais – Áreas de utilização múltipla;
• Espaços Naturais – Áreas florestais a proteger;
• Espaços Canais – IP2, rede viária principal (EN220, EM622 e EN325 e caminho-de-ferro);
• Áreas condicionadas: Reserva Ecológica Nacional (REN); Áreas de valores arqueológicos e
património arquitetónico.
• Unidades Operativas de Gestão – Planos especiais das zonas críticas de incêndio.
Para além disso, apenas o troço 4 se encontra em área abrangida pela 1.ª Suspensão parcial do
PDM, constante na Resolução do Conselho de Ministros n.º 195-B/2008, de 26 de Dezembro.
Em termos representativos, as áreas intercetadas pelos corredores são as seguintes:

Processo AIA n.º 2542

7/33

Parecer da Comissão de Avaliação
Linha entre o Escalão de Montante do AHBS e a Subestação do Pocinho, a 220 kV – Reformulação do Troço Inicial
Quadro 1 – Áreas intercetadas pelos corredores em estudo (fonte: EIA)
Áreas intercetadas pelos corredores em estudo
Troço

Área (ha)

Espaços Agrícolas Áreas agrícolas não
incluídas na RAN

Espaços Florestais
- Áreas de
utilização múltipla

Área abrangida
pela suspensão
parcial do PDM

ha

%

ha

%

ha

%

Espaços
Agrícolas - RAN

REN

ha

%

ha

%

9,10

5,60

0,10

0,0

Troço 1

161,40

107,50

66,6

44,30

27,50

-

Troço 2A

171,30

82,00

47,90

79,90

46,70

9,40

Troço 2B

214,00

85,20

39,80

77,70

36,30

-

Troço 3A

49,80

5,80

11,60

34,80

69,90

8,00

16,10

-

1,20

2,50

Troço 3B

65,20

0,70

1,10

25,10

38,50

17,70

27,10

-

21,50

33,00

Troço 4

28,50

-

28,50

100

-

-

Total

690,20

281,20

63,70

9,23

50,20

40,74

261,90

37,95

5,50

41,20

19,20

7,27

-

22,80

3,30

Das classes de espaços representativas, verifica-se que as Áreas agrícolas não incluídas na RAN,
com uma área de ocupação de 281,20 ha (40,74% do total), e os Espaços Florestais de Áreas de
utilização múltipla, com 261,90 ha (37,95% do total), ocupam a maior parte dos troços em estudo.
Relativamente à zona Industrial de Larinho, e respetiva área de expansão atravessada pelo Troço
2B, uma vez que esta é uma zona fortemente condicionada pelo atravessamento de uma linha de Alta
Tensão já existente, pela linha de caminho-de-ferro e EN220, a CA recomendou, no parecer emitido no
anterior procedimento de AIA, o interesse em estudar uma solução que acompanhasse, tanto quanto
possível, o acesso definitivo ao escalão de montante do AHBS. Para além disso, a medida de
minimização n.º 1 da Declaração de Impacte Ambiental (DIA) referia que o traçado da linha deveria ser
definido, na maior extensão possível, ao longo dos corredores de linhas já instaladas.
Assim, o proponente solicitou à Rede Elétrica Nacional (REN) parecer sobre a viabilidade da
utilização do circuito da linha já existente nesta zona, tendo sido obtida concordância por parte
daquela Entidade, que referiu que o atravessamento proposto poderia concretizado.
Verifica-se que os troços alternativos em estudo não abrangem espaços urbanos, sendo esta classe
de espaços considerada mais sensível sob o ponto de vista da compatibilidade com os projetos de
LMAT, face à ocupação humana.
Para além disso, as áreas de carácter edificado no interior dos corredores em análise
correspondem, na sua maioria, à rede viária principal e a edificações dispersas constituídas por ruínas
e edifícios de apoio agrícola/armazéns agrícolas.
O Município de Torre de Moncorvo efetuou uma apreciação ao estudo agora apresentado, da qual
resultou a emissão de parecer favorável ao corredor composto pelos troços 1, 2B, 3A ou 3B e 4.
Em suma, o traçado apresentado, face às características das classes de espaço abrangidas e aos
usos aí permitidos, não contraria o estabelecido no PDM e entende-se que o mesmo, em termos de
ordenamento do território, representa uma melhoria significativa em relação à solução anterior.
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6.2 Outras Condicionantes, Servidões e Restrições de Utilidade Pública
Sobre outros Instrumentos de Gestão Territorial em Vigor Para o Local, verifica-se:
• Rede Natura 2000
Os troços 2A, 2B, 3A, 3B e 4 encontram-se em Rede Natura 2000 e atravessam a ZPE dos Rios
Sabor e Maçãs (PTZPE0037). Para além disso, o troço 3B atravessa ainda o Sítio Rios Sabor e Maçãs
(PTCON0021). Os impactes do projeto nesta área serão analisados no âmbito do fator Ecologia.
• Zona Especial de Proteção (ZEP) do Alto Douro Vinhateiro
Os troços 1, 2B e 4, inserem-se na Zona Especial de Proteção do Alto Douro Vinhateiro, conforme
definida através do Aviso n.º 15170/2010, de 30 de Julho. Os impactes do projeto nesta área serão
analisados no âmbito do fator Património.
• Plano Regional de Ordenamento Florestal do Douro (PROF DOURO)
De acordo com o Mapa Síntese do PROF Douro, verifica-se que os troços alternativos atravessam
áreas classificadas como “Corredores Ecológicos”. Os impactes do projeto nesta área serão analisados
no âmbito do fator Ocupação do Solo.
Sobre outras Condicionantes, Servidões e Restrições de Utilidade Pública, de acordo com a
visualização do traçado proposto para os vários corredores alternativos, verifica-se que a zona de
implantação do projeto apresenta diversos tipos de condicionantes, servidões e restrições de utilidade
pública e recursos naturais, nomeadamente:
Quadro 2 – Áreas com Condicionantes/Restrições utilidade pública, intercetadas pelos corredores em estudo (fonte: EIA)

Condicionantes/ Restrições utilidade pública

Área ocupada (ha)

Troços onde ocorre

Reserva Ecológica Nacional (REN)

93,50

1 e 2B

Reserva Agrícola Nacional (RAN)

50,30

2B

Povoamentos Florestais percorridos por incêndios

-

3A, 3B e 4

Sobreiros; Azinheiras; Oliveiras

10; - ; 68

1, 2A, 2B e 3B

Corredores Ecológicos (PROF DOURO)

291,80

2A, 3A, 3B e 74

Outras condicionantes: Zona Industrial; Área de expansão;
Domínio Hídrico; Infraestruturas

-

Vários troços

Relativamente às áreas de recursos geológicos mencionadas pela Direção Geral de Energia e
Geologia (DGEG), nomeadamente no que diz respeito à pedreira, área de exploração complementar e
área potencial, constata-se que esta não é abrangida pelos troços alternativos.
No entanto, verifica-se que a área de salvaguarda de exploração de Urânio abrange a zona
Noroeste da área em estudo, incluindo o Troço 4 e uma pequena área dos Troços 2A e 3A. O contrato
de prospeção e pesquisa de Ferro é coincidente com a área de pedido de concessão mineira
abrangendo os Troços 2A e 3A.
Relativamente às condicionantes e restrições de utilidade pública que incidem sobre a área em
estudo, deverá ser observado o estabelecido nos pareceres emitidos pelas diversas entidades,
nomeadamente DGEG e Rede Ferroviária Nacional (REFER).
Relativamente à afetação de áreas florestais percorridos por incêndios, que totalizam 136,50 ha,
distribuindo-se por todos os corredores alternativos, à exceção do troço 2B, e Corredores Ecológicos
(PROF DOURO), deverão ser observadas as recomendações estabelecidas no parecer emitido pela
Autoridade Florestal Nacional (AFN), no âmbito da sua consulta na fase de preparação do EIA.

Processo AIA n.º 2542

9/33

Parecer da Comissão de Avaliação
Linha entre o Escalão de Montante do AHBS e a Subestação do Pocinho, a 220 kV – Reformulação do Troço Inicial

6.3 Reserva Ecológica Nacional
Da análise efetuada no âmbito da interferência do projeto com a Reserva Ecológica Nacional
(REN), de acordo com a delimitação da REN de Torre de Moncorvo, aprovada pela Resolução do
Conselho de Ministros n.º 52/96, de 24 de Abril, verifica-se que todos os troços alternativos abrangem
áreas de REN, num total de 93,50 ha, com maior incidência nos Troços 3B e 4.
Verifica-se que os corredores correspondentes aos troços em avaliação (690,20 ha) intercetam
93,50 ha de áreas de REN. Os sistemas presentes são os de “Áreas com risco de erosão, “Áreas de
infiltração máxima”, estes dois com maior representatividade, e “Zonas ameaçadas pelas cheias”, que
ocorre apenas no Troço 4, como se verifica no quadro seguinte:
Quadro 3 – Áreas de REN intercetadas pelos corredores (fonte: EIA)
Sistemas de REN

Área de REN afetada no interior dos troços (ha)
Troço 1

Troço 2A

Troço 2B

Troço 3A

Troço 3B

Troço 4

Áreas com risco de erosão

2,50

8,50

-

5,40

20,90

24,10

Áreas de Infiltração máxima

0,50

-

13,00

0,30

13,80

-

Zonas Ameaçadas pelas cheias

-

-

-

-

-

4,50

3,00

8,50

13,00

5,70

34,70

28,60

1,90%

4,90%

6,10%

11,50%

53,30%

100%

Área total de REN no troço

De acordo com o estabelecido no n.º 7 do Artigo 24.º do Regime Jurídico da REN, publicado pelo
Decreto-Lei n.º 166/2008, de 22 de Agosto, a instalação de redes elétricas aéreas de alta tensão,
quando sujeitas ao procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental, como o presente caso, a
pronúncia favorável da CCDR no âmbito deste procedimento compreende a emissão de autorização.
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7. Caracterização Sumária do Ambiente Afetado e Análise dos Impactes Ambientais
do Projeto
Tendo em consideração a tipologia, localização e caraterísticas do projeto em questão, a CA
considera relevante salientar os aspetos que se seguem, no que respeita à caraterização do ambiente
afetado e aos principais impactes expetáveis nos diversos fatores analisados.
Salienta-se que, decorrente da fase de desenvolvimento em que se encontra o projeto sujeito a
avaliação (Estudo Prévio), em que não se encontra ainda definido o traçado da linha e apenas se
encontram em análise corredores com cerca de 400 m de largura, não é possível avaliar, com exatidão,
os impactes potenciais do projeto. Tal como efetuado no EIA, procura-se identificar os valores
passíveis de sofrer impactes pelo atravessamento ou proximidade da linha elétrica.

7.1 Ecologia
7.1.1

Caracterização da Situação Atual

7.1.1.1 Flora e Habitats
A descrição da situação da referência encontra-se bastante completa, pelo que se considera como
correto e completo o inventário de biótopos/habitats e a lista de espécies presentes na área de
estudo, assim como a abordagem escolhida para quantificar os impactes das intervenções.
Em termos de Habitats (considerando o termo utilizado estritamente para referir os habitats da
Rede Natura 2000 e que constam do Decreto-Lei n.º 140/99, de 24 de Abril, com a redação dada pelo
Decreto-Lei n.º 49/2005, de 24 de Fevereiro) presentes na área do projeto, foram identificados 17
Habitats potencialmente presentes na área de estudo. Os Habitats com ocorrência certa são apenas
três:
• Habitat n.º 5210 – “matagais arborescentes de Juniperus spp”;
• Habitat n.º 5330 – “Matos termomediterrânicos pré-desérticos”(Habitat 5330pt2 – “piornais
de Retama sphaerocarpa”, abrangendo a quase na totalidade dos habitats encontrados);
• Habitat n.º 9340 – “Florestas de Quercus ilex e Quercus rotundifolia”
Nenhum destes Habitats é prioritário de acordo coma Diretiva Habitats e, segundo os autores do
EIA, os restantes Habitats não tiveram confirmação inequívoca.
Em termos de Habitats prioritários referem-se apenas três:
• Habitat n.º 3170 – “Charcos temporários mediterrânicos” – de ocorrência Possível
• Habitat n.º 6220 – “Subestepes de gramíneas e anuais da Thero-Brachypodietea” – de
ocorrência Possível
• Habitat n.º 9560 – “Florestas endémicas de Juniperus spp.”) – de ocorrência Bastante
Provável. O EIA descreve que existem diversas áreas de ocorrência potencial do Habitat
prioritário 9560 – “Florestas endémicas de Juniperus spp.” e de ocorrência comprovada do
Habitat 5210 – “matagais arborescentes de Juniperus spp”. Desta forma, essas áreas foram
consideradas como áreas de maior relevância ecológica.
7.1.1.2 Fauna
A descrição da situação da referência relativamente à fauna encontra-se bastante detalhada no
EIA, pelo que se considera correto e completo o inventário faunístico, assim como a abordagem que
foi escolhida para quantificar os impactes das intervenções.
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O EIA identifica áreas de elevada relevância ecológica relativas a espécies de morcegos
ameaçadas (Rinolophus euryale, Rinolophus hipposideros, Rinolophus ferrumequinum) e locais de
nidificação de um conjunto de aves com elevado estatuto de conservação, como a Aquila chrysaetos,
Ciconia nigra, Neophron percnopterus. Estas áreas encontram-se representadas no Figura 1, assim
como as áreas com o Habitat 5210.

Figura 1 – Áreas de maior relevância ecológica na área de estudo (fonte: EIA, Volume 2)

7.1.1

Identificação e Avaliação de Impactes

7.1.1.1 Flora e Habitats
 Fase de Construção
Os impactes diretos previstos para os habitats resultam, sobretudo, da beneficiação e abertura de
acessos e implantação dos apoios, que implicam a necessidade de abate de árvores, desmatações e
decapagem do solo. No entanto, verifica-se que a maioria do corredor atravessa zonas de matos
(tipologias pobres em termos ecológicos), e zonas agrícolas (olival, amendoal, vinha), em áreas que se
consideram como possuindo baixa importância ecológica.
Verifica-se que a opção 2A envolve o atravessamento de áreas mais extensas do Habitat 5210 do
que a opção 2B.
De forma a reduzir a destruição/degradação de habitats/biótopos, será necessário garantir que os
pontos de implantação de acessos e de caboucos e fundações evitem a alteração dos Habitats de
elevado valor natural.
 Fase de Exploração
Os impactes associados à fase de exploração prendem-se com a existência de uma faixa de
proteção (desmatação) da linha. Nas áreas de maior relevância ecológica descritas pelo EIA, com
presença de Habitats, as faixas de proteção assumem um impacte com uma magnitude muito elevada.
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Desta forma, verifica-se a necessidade de escolha de um traçado que se enquadre em faixas de
proteção já existentes e que não interfira com Habitats ecologicamente relevantes.
7.1.1.2 Fauna
 Fase de Construção
Os impactes associados à construção dos apoios estão relacionados com a perturbação originada
pelas obras pesadas (abertura de acessos, construção de infraestruturas) e com as alterações no
coberto vegetal e nos biótopos de que depende um vasto conjunto de espécies ameaçadas. Não
obstante serem impactes provisórios, têm uma magnitude elevada, em particular nos troços que
implicam o atravessamento das áreas de maior relevância ecológica.
Dada a proximidade com os habitats de nidificação e de refúgio de diversas espécies de aves com
elevado estatuto de conservação, estima-se que o vasto conjunto de obras associado a esta
infraestrutura (acessos, preparação do terreno, instalação de apoios) provocará uma perturbação
significativa sobre essas aves. Apesar do distanciamento da maioria da linha às zonas de
nidificação/refúgio das aves rupícolas e morcegos, essa perturbação também se deverá fazer sentir
sobre as mesmas devido à exposição visual das intervenções e ruído que lhe está associado.
Verifica-se a necessidade de selecionar o traçado que menos afete as áreas de maior relevância
ecológica. Tendo em conta que não há alternativa ao troço 4, as opções 2B e 3B envolvem extensões
maiores que as respetivas alternativas, facto que implica uma maior afetação de biótopos importantes
para a fauna.
 Fase de Exploração
Os principais impactes do projeto durante a fase de exploração verificam-se na fauna voadora. A
colisão em linhas aéreas de transporte de energia elétrica (que inclui os cabos de terra) afeta todas as
espécies de aves e morcegos.
Na área da ZPE do Sabor e Maçãs, as aves são um dos grupos potencialmente mais vulneráveis a
esta ameaça, nomeadamente as aves planadoras (incluindo a quase totalidade das aves rupícolas) e as
aves associadas a biótopos agrícolas e florestais (sobretudo as aves de rapina).
Tendo em conta a sobreposição do projeto com áreas vitais de diversas espécies de aves e
morcegos de estatuto de conservação desfavorável, considerando que ocorrem nesta zona espécies
particularmente vulneráveis a este tipo de infraestruturas (devido aos seus hábitos e tipo de voo),
estima-se como muito provável que este empreendimento provoque mortalidade por colisão
(principalmente nos cabos de terra da linha elétrica) de um efetivo significativo de indivíduos dessas
espécies.
Desta forma, o Troço 4 implica maiores impactes, assim como as opções 2B e 3B, por envolverem
extensões maiores que as respetivas alternativas. No entanto, relativamente à zona mais sensível da
área afetada pelo projeto, a ZPE do Sabor e Maçãs, verifica-se uma redução da afetação pela
infraestrutura, comparativamente com as opções do anterior EIA avaliado.
Para além dos impactes decorrentes da existência de cabos suspensos, existem impactes
resultantes da obrigatoriedade de manter faixas de proteção, que implica a destruição de habitats
importantes para um conjunto diverso de espécies da fauna e a redução dos biótopos de alimentação
e nidificação/criação para um conjunto vasto de espécies da fauna (aves rupícolas, aves de rapina,
mamíferos carnívoros, etc.). As áreas intervencionadas tornam-se, assim, menos atrativas para a
avifauna (planadora) provocando alterações no padrão de ocupação da área.
Por outro lado, para as espécies faunísticas existentes na área, com amplas áreas vitais (aves
rupícolas, morcegos, Lobo), a criação de uma faixa de infraestruturas numa linha contínua pode
significar uma alteração profunda na configuração das suas áreas vitais. Esta situação é agravada tendo
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em conta que a “barreira” intercepta, transversalmente, um importante “corredor ecológico”
constituído pelo vale do rio Sabor, mais concretamente na porção com que conecta com a sub-bacia
do Douro.
7.1.2

Análise Comparativa de Alternativas

Considerando os troços alternativos que compõem o corredor, ou seja, troços 2A/2B e troços
3A/3B, apresenta-se a comparação dos impactes destes troços
Entre o troço 2A e o troço 2B:
• Troço 2A
- Maior extensão de linhas dentro da ZPE, o que implica maior afetação de
habitats/biótopos;
- Maior extensão de cabos suspensos dentro da ZPE que implica maior risco de colisão de
aves rupícolas;
- Maior extensão de linhas em zonas declivosas, com consequente afetação de áreas de
nidificação e abrigo de morcegos e maior risco de colisão de aves rupícolas e morcegos;
- Traçado mais próximo de áreas prioritárias para aves rupícolas;
- Maior afetação de Habitats importantes e prioritários;
- Afetação negativa e significativa das áreas de relevância ecológica situadas dentro da ZPE
do sabor e Maçãs
• Troço 2B
- Maior extensão de linhas suspensas total (+ 1,5 km do que o troço 2A)
Pelo exposto, conclui-se que o Troço 2B implica menor impacte em termos do património natural.
Entre o troço 3A e o troço 3B:
• Troço 3A
- Maior extensão de linhas em zonas declivosas (atravessamento do vale do rio Sabor) com
consequente afetação de áreas de nidificação e abrigo de morcegos e maior risco de
colisão de aves rupícolas e morcegos;
- Traçado mais próximo de áreas prioritárias para aves rupícolas;
- Maior afetação de Habitats importantes e prioritários;
- Afetação negativa e significativa das áreas de relevância ecológica situadas dentro da ZPE
do sabor e Maçãs.
• Troço 3B
- Afetação (extensão inferior a 500 m) do Sítio da Lista Nacional Sabor e Maçãs, sem que
haja afetação de Habitats prioritários.
Pelo exposto, conclui-se que o Troço 3B implica menor impacte em termos do património natural.

7.2 Ocupação do Solo e Ordenamento do Território
7.2.1

Caracterização da Situação Atual

Em relação à ocupação do solo no interior dos troços alternativos, verificam-se os seguintes usos
e respetiva distribuição:
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Quadro 4 – Área ocupada pelo tipo de ocupação dominante, em cada corredor (fonte: EIA)

Ocupação do solo

Matos com afloramentos
rochosos

Floresta mista e matos

Matos

Vinhas

Olival

Área total
ocupada (ha)

216

95

65

59

82

Troços onde ocorre e área afetada e %
em cada troço
Troço

ha

%

Troço 2A

67

31

Troço 2B

38

18

Troço 3A

48

22

Troço 3B

54

25

Troço 4

9

4

Troço 1

25

26

Troço 2A

38

40

Troço 2B

32

34

Troço 1

39

60

Troço 2B

26

40

Troço 1

27

46

Troço 2A

23

39

Troço 2B

9

15

Troço 1

70

85

Troço 2B

10

12

Troço 3B

2

3

Áreas Agrícolas indefinidas

37

Troço 2A

37

100

Amendoal

3

Troço 3B

3

100

Prados

35

Troço 2B

35

100

Da leitura ao quadro anterior, verifica-se que a classe de ocupação dominante corresponde a
matos com afloramentos rochosos, com cerca de 216 ha, representando cerca de 41% da área total
dos corredores afetados, e a floresta mista e matos, com 95 ha, ascendendo a aproximadamente 17%
da área total dos corredores afetados.
De acordo com a informação do EIA, a ocupação do solo em cada corredor é a seguinte:
• O Troço 1 é composto por vastas áreas de olivais (70 ha), matos (39 ha), vinhas (27 ha) e
floretas mistas e matos (25 ha). Este troço atravessa a EN325 no troço compreendido entre a
ponte sobre o rio Sabor e a vila de Torre de Moncorvo.
• No Troço 2A predominam os matos com afloramentos rochosos (67 ha), áreas de florestas
mistas e matos (38 ha), áreas agrícolas indefinidas (37 ha), áreas de vinha (23 ha).
Pontualmente foram identificadas áreas humanizadas constituídas por edifícios em ruínas e
apoios agrícolas e armazéns. Este troço fica próximo da povoação de Larinho.
• No Troço 2B há predominância de matos com afloramentos rochosos (38 ha), seguindo-se
áreas de prados (35 ha), alternadas com pequenas áreas de matos (26 ha), olival (10 ha) e
vinhas (9 ha). Na zona de ligação ao Troço 1 há presença de uma área de florestas mistas e
matos (32 ha). Este troço atravessa a zona industrial de Larinho (10 ha), a zona prevista para a
sua expansão e áreas de infra estruturas e equipamentos. O estudo salienta a existência da
rede de abastecimento e drenagem de águas residuais de Larinho, e ainda o cruzamento com
a EN220 e a EM612. A estrada de ligação à EN220 acompanha quase toda a extensão deste
troço.
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•
•

•

O Troço 3A liga o Troço 2B até a zona do escalão de montante do AHBS e a sua ocupação é
predominantemente matos com afloramentos rochosos (48ha).
O Troço 3B acompanha a estrada de ligação à EN220 até à zona do escalão de montante do
AHBS e é essencialmente composto por matos com afloramentos rochosos (54 ha) e verificase ainda pequenas áreas de amendoal (3 ha) e olival (2 ha).
O Troço 4 encontra-se fortemente artificializado pelas obras do AHBS (19 ha) e verifica-se
ainda a ocorrência de matos com afloramentos rochosos (9 ha).

7.2.2

Identificação e Avaliação de Impactes

A avaliação de impactes dos descritores ordenamento do território e ocupação do solo na área
em estudo revela a existência de um conjunto de condicionantes biofísicas, urbanísticas e servidões,
pelo atravessamento de áreas protegidas, nomeadamente sítios da Rede Natura 2000, corredores
ecológicos, espaços florestais percorridos por incêndios, REN, entre outros, e ao nível do ordenamento
do território e ocupação do solo.
Os impactes sobres estes dois descritores verificam-se em dois momentos distintos, sendo o
primeiro na fase de construção, onde ocorrem os principais impactes, e o segundo, na de exploração.
As principais atividades passíveis de originar impactes ambientais na fase de construção, no
âmbito destes descritores, são a instalação de estaleiros, a circulação de máquinas e veículos, o
estabelecimento de acessos, a desmatação e decapagem, o abate ou corte de arvoredo na faixa de
proteção, a abertura de caboucos e construção dos maciços de fundação e a implantação dos apoios.
Da fase de exploração, salientam-se as restrições a usos do solo futuros dentro da faixa de
proteção da linha e a manutenção da ocupação irreversível do solo na zona dos apoios.
7.2.3

Análise Comparativa de Alternativas

No que se refere à comparação entre os troços 2A e 2B, em ambos os descritores o preferencial
será o Troço 2B, uma vez que o Troço 2A está mais próximo da povoação de Larinho, atravessa uma
importante área de vinha e possui uma ocupação florestal relevante, pese embora seja menos
favorável em matéria de condicionantes, servidões e restrições de utilidade pública.
Efetuada a comparação entre os troços alternativos 3A e 3B, ao nível da ocupação do solo,
verifica-se que ambos são equivalentes uma vez que não registam no seu interior a presença de
habitações ou de outra ocupação edificada, sendo a ocupação dominante de zonas de matos com
afloramentos rochosos. No entanto, o Troço 3B é preferencial uma vez que acompanha a estrada ao
longo do seu desenvolvimento, numa zona já artificializada.
Em relação ao ordenamento do território, ambos os troços abrangem corredores ecológicos, mas
apenas o Troço 3B atravessa áreas da Rede Natura 2000. O Troço 3A atravessa menos área de Reserva
Ecológica Nacional e manchas de olival.
Comparativamente, e tendo em conta que o troço 3B acompanha a estrada de acesso definitivo
ao escalão de montante do AHBS, numa zona já artificializada, pelo que registará menos impactes,
considera-se que o Troço 3B é preferencial.

7.3 Património
7.3.1

Caraterização da Situação Atual
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Relativamente ao Património construído, arqueológico, arquitetónico e etnográfico, o EIA refere
que os trabalhos se dividiram em duas fases, correspondendo à pesquisa documental e ao trabalho de
campo.
Para efeito de elaboração do EIA, foi definida uma área de estudo (AE), área de incidência direta
(AID) e área de incidência indireta (AII), tendo-se considerado um corredor uma largura entre os 250 m
e os 480 m no interior dos quais será implantada a linha.
Os trabalhos de campo consistiram na prospeção sistemática da AID, com o objetivo de
identificação de ocorrências patrimoniais inéditas, bem como a relocalização das ocorrências
identificadas na fase de pesquisa documental, tendo sido preenchidas fichas de inventário
individualizadas para cada uma das ocorrências. Considera-se esta metodologia adequada ao tipo de
projeto e à fase em que este foi apresentado em sede de AIA.
Para a identificação e caracterização dos elementos patrimoniais, o EIA subdividiu-os em três
categorias distintas (património arquitetónico, etnográfico e arqueológico) e, para a determinação do
valor patrimonial das ocorrências, o EIA teve como critério a valoração quantitativa (de 0 a 5) e
qualitativa, correspondente a Nulo (0), Baixo (1), Médio-baixo (2), Médio (3), Médio-elevado (4) e
Elevado (5), para além do Indeterminado.
A pesquisa documental permitiu identificar um conjunto de 50 ocorrências patrimoniais, das quais
11 são de cariz arqueológico, 6 arquitetónico e 33 de cariz etnográfico, localizadas no interior do
corredores ou na sua envolvente próxima.
O trabalho de campo, que consistiu na prospeção sistemática da AII, permitiu o registo de 63
ocorrências patrimoniais, das quais apenas 13 correspondem a novas ocorrências, todas de cariz
etnográfico, exceto a 52, que se trata de um edifício religioso, situado no limite exterior dos
corredores e a 62, que corresponde a uma fonte. Saliente-se que não foi possível relocalizar 14
ocorrências (1, 2, 3, 5, 6, 13, 18, 22, 26, 27, 32 e 41).
Dentro do conjunto patrimonial identificado no EIA a ser afetado pelo projeto, 52 ocorrências são
relativas a elementos de património arquitetónico, enquadradas, maioritariamente, dentro da
categoria de arquitetura rural, relacionadas com o património construído etnográfico, e de cronologia
maioritariamente contemporânea, enquanto as restantes 11 ocorrências correspondem a sítios
arqueológicos.
Neste conjunto patrimonial, 7 ocorrências têm Valor Patrimonial Nulo, 33 têm Valor Patrimonial
Baixo, 6 exemplares apresentam um Valor Patrimonial Médio/Baixo, 2 ocorrência possuem um Valor
Patrimonial Médio, 1 exemplar possui um Valor Patrimonial Elevado e 14 exemplares são avaliados
como tendo um Valor Patrimonial Indeterminado. Será, contudo, de frisar que uma vez que a área não
foi objeto de uma prospeção sistemática, poderão vir a ser identificadas, numa fase posterior, outras
ocorrências patrimoniais não registadas nesta fase do projeto.
Registam-se na área do projeto muros de diferentes tipologias, que constituem elementos
caracterizadores de uma paisagem e arquitetura rural que, em muitos casos, se encontram ao
abandono.
O EIA assinala que os trabalhos de deteção de arte em afloramento rochosos, que se registam em
grande parte do corredor (Troços 2A, 2B, 3A, 3B e 4) foram muito limitados devido à grande
quantidade de líquenes secos que ocorriam sobre as rochas. Dado que a maior parte da área
prospetada apresenta uma ocupação agrícola, a visibilidade do solo para observação no momento da
prospeção apresentou-se reduzida a elevada.
Das 63 ocorrências identificadas em trabalho de campo, 49 localizam-se no interior dos corredores
em avaliação sendo que os que apresentam maior número são os troços 1, 2A e 2B.
Destaca-se que o troço 1 se desenvolve no limite norte da ZEP do Alto Douro Vinhateiro, inscrito
na Lista do Património Mundial da UNESCO como Paisagem Cultural a 14 de Dezembro de 2001 (Aviso
n.º 15170/2010, DR, 2.ª série, n.º 147, de 30-07-2010, classificada como Monumento Nacional e
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respetiva zona especial de proteção), enquanto os restantes corredores se desenvolvem em zonas
exteriores à mencionada ZEP.
7.3.2

Identificação e Avaliação de Impactes

Durante a fase de construção do projeto ocorrem ações relacionadas com implantação das
infraestruturas que são potencialmente geradoras de impactes negativos, nomeadamente a
desmatação, abertura de caboucos, construção/beneficiação de acessos e circulação de máquinas.
Não é de excluir a possível afetação, durante os trabalhos de desmatação e movimentações de
solos, de ocorrências patrimoniais que não foram relocalizadas nesta fase da avaliação durante o
trabalho de campo, ou de outras desconhecidas até ao momento.
Em termos dos elementos patrimoniais identificados no Estudo, e pese embora na presente fase
do projeto se desconhecer a localização exata das infraestruturas a instalar, verifica-se que,
potencialmente, o empreendimento poderá implicar as seguintes afetações:
• Troço 1 – identificaram-se 10 ocorrências que poderão vir a ser afetadas negativamente,
sendo 1 sítio arqueológico, com Valor Patrimonial Indeterminado, e 9 exemplares de
património arquitetónico, dos quais 1 possui Valor Patrimonial Nulo, 1 tem um Valor
Patrimonial Indeterminado, 6 possuem um Valor Patrimonial Baixo e 1 apresenta um Valor
Patrimonial Médio-Baixo;
• Troço 2A – identificaram-se 21 ocorrências que poderão vir a ser afetadas negativamente,
exclusivamente exemplares de património arquitetónico, dos quais 1 possui Valor Patrimonial
Nulo, 15 possuem um Valor Patrimonial Baixo, 2 apresentam um Valor Patrimonial MédioBaixo, 2 possuem Valor Patrimonial Médio e 1 possui um Valor Patrimonial Elevado;
• Troço 2B – identificaram-se 24 ocorrências que poderão vir a ser afetadas negativamente,
sendo 4 sítios arqueológicos, todos com um Valor Patrimonial Indeterminado, e 20
exemplares de património arquitetónico, dos quais 5 possuem Valor Patrimonial Nulo, 1 tem
um Valor Patrimonial Indeterminado, 11 possuem um Valor Patrimonial Baixo e 3 apresentam
um Valor Patrimonial Médio-Baixo;
• Troço 3A – não se registou qualquer ocorrência patrimonial;
• Troço 3B – identificaram-se 7 ocorrências que poderão vir a ser afetadas negativamente,
sendo 6 exemplares de património arqueológico, todas com um Valor Patrimonial
Indeterminado, e 1 exemplar de património arquitetónico, possuindo um Valor Patrimonial
Baixo;
• Troço 4 – identificou-se 1 ocorrência que poderá vir a ser afetada negativamente, relativa a
património arquitetónico, apresentando um Valor Patrimonial Indeterminado.
Verifica-se que o troço inicial, o Troço 1, se desenvolve no limite norte da ZEP do Alto Douro
Vinhateiro numa extensão de cerca de 4,3 km, junto à vila de Torre de Moncorvo, não apresentando
alternativa por constituir a amarração ao Corredor Base anteriormente aprovado.
Saliente-se que neste Corredor Base, instalado em área que também se insere na referida ZEP, já
se encontram instaladas outras três linhas de muito alta tensão (LMAT) que estabelecem ligação à
subestação do Pocinho e que atravessam as imediações de Torre de Moncorvo. A linha em avaliação
acompanha, ao longo da maior parte do troço 1, as linhas existentes.
Será de referir que este sector da ZEP se caracteriza pela existência de inúmeras infraestruturas
decorrentes da implantação da barragem e da subestação do Pocinho, pelo que, para além da
implantação das mencionadas três LMAT, se registam igualmente outras duas linhas de alta tensão,
uma partindo da referida subestação com destino a nascente e outra derivando de Torre de Moncorvo
para norte, assim como as barragens e respetivas centrais e albufeiras dos escalões de montante e de
jusante do AHBS, bem como a nova plataforma e viaduto do IP2 e a nova ponte sobre o rio Sabor,
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requeridas face à cota a atingir pela albufeira do escalão jusante deste último Aproveitamento
Hidroelétrico.
Assim, face às profundas alterações que se registam na paisagem desta área, que causaram
diversas dissonâncias visuais, entende-se como pouco significativo o impacte negativo acrescido
provocado pelo novo projeto em apreciação.
7.3.3

Análise Comparativa de Alternativas

Tendo em consideração a quantificação das ocorrências patrimoniais a serem afetadas, bem como
a extensão dos corredores, considera-se que a alternativa 2ªA é a menos desfavorável do ponto de
vista patrimonial.

7.4 Paisagem
7.4.1

Caracterização da Situação Atual

7.4.1.1 Análise Estrutural e Funcional da Paisagem
A Paisagem compreende uma componente estrutural e funcional, sendo esta avaliada pela
identificação e caracterização das Unidades Homogéneas que a compõem. Em termos paisagísticos, e
de acordo com o Estudo Contributos para a Identificação e Caracterização da Paisagem em Portugal
Continental de Cancela d'Abreu et al. (2004), a área de estudo a uma escala regional (macroescala)
insere-se em dois grandes Grupos de Unidades de Paisagem (macroestrutura): “Trás-os-Montes” e
“Douro”. Hierarquizadas dentro destas duas, surgem as Unidades “Baixo Sabor e Terras Altas de
Moncorvo” (Trás-os-Montes) e “Alto Douro” (Douro). No interior destas foram ainda consideradas e
descritas subunidades.
• Unidade 28 - Baixo Sabor e Terras Altas de Moncorvo: o vale encaixado associado ao rio Sabor
é a linha principal e estruturante deste território planáltico. O vale encaixado do rio Sabor e a
elevação da Serra do Reboredo, a sudeste de Torre de Moncorvo, são ocorrências fisiográficas
que marcam esta unidade de Paisagem. A organização da paisagem faz-se através de um
zonamento em função da altitude, a que correspondem diferentes tipos de usos. A ocupação
do solo dominante é o mato, frequentemente com afloramentos rochosos. São
principalmente matos rasteiros, de giestas, tojo, urzes, carqueja e piorno, ocasionalmente
intercalados por zimbros e sobreiros. Nas áreas mais elevadas, surgem afloramentos rochosos
e matos, onde é possível a pastagem extensiva. As áreas florestais existentes são mistas,
compostas por sobreiros, pinheiros e zimbros, e ocorrem sobretudo na zona norte da área de
estudo, a oeste de Larinho e na margem direita do rio Sabor, próximo do escalão de montante
do AHBS. As áreas agrícolas surgem nas zonas mais baixas e na zona planáltica, de forma
dispersa. Os aglomerados populacionais são pouco concentrados e de pequena dimensão.
Destacam-se os mais próximos: Póvoa, Larinho, Felgar e Carvalhal. As vias de comunicação
mais importantes são: EM611, EN220 e EM612. Nesta unidade situam-se os Troços 2A, 2B, 3A,
3B, 4 e uma reduzida extensão do Troço 1A.
- Subunidade 28A – encostas escarpadas do vale do Sabor – atravessada pelo Troço 4 e
parte final do Troço 2A, 3A e 3B;
- Subunidade 28B – várzea da Azenha do Poço da Barca (vale agrícola mais aberto junto à
povoação de Cilhade);
- Subunidade 28C – zona planáltica de Larinho – envolvente agrícola (pomares e olivais) –
atravessada pelos Troços 2A e 2B;
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Subunidade 28D – Serra do Reboredo - Mata Nacional da Serra do Reboredo (carvalhonegral).
Unidade 35 – Alto Douro: esta unidade é marcada pelo vale do rio Douro que se constitui
como a linha fisiográfica mais estruturante. A vinha é a cultura dominante nesta unidade. O
povoamento concentra-se em aglomerados de pequena e média dimensão e de forma
dispersa em pequenas quintas ao longo do vale do Douro. Destaca-se o aglomerados
populacional mais relevante, Torre de Moncorvo. As vias de comunicação mais importantes
são a EN220, EN325, linha de caminho-de-ferro do Sabor (desativada e futura ecopista), o IP2
e o próprio Douro, que se constituem simultaneamente percursos panorâmicos. A EN325 é
sobrepassada pelo que apresenta visibilidade potencial sobre a futura linha. Destaca-se o vale
da ribeira da Vilariça pela sua Muito Elevada Qualidade Visual. Nesta insere-se o Troço 1A,
com exceção de uma pequena extensão que se articula com o Troço 2.
- Subunidade 35A – vale do Sabor e foz da ribeira da Vilariça.

7.4.1.2 Análise Visual da Paisagem
A Paisagem compreende também uma componente cénica, caracterizada com base em três
parâmetros: Qualidade Visual, Absorção Visual e Sensibilidade Visual, avaliados para uma faixa de 3 km
em redor do traçado previsto para a linha. No que respeita a esta análise, a área de estudo, de acordo
com a cartografia, define-se da seguinte forma:
Qualidade Visual da Paisagem
• Troço 1 – desenvolve-se em área que apresenta Média a Elevada Qualidade Visual. A área de
Média Qualidade Visual resulta, em especial, da afetação visual das linhas existentes e que se
desenvolvem sensivelmente paralelas ao Troço 1, e a SE e a S deste. A grande extensão deste
troço insere-se na Zona Especial de Proteção do Alto Douro Vinhateiro.
• Troço 2A e 2B – desenvolvem-se em área de Média Qualidade Visual, pontualmente Elevada,
onde se destaca a envolvente da povoação de Larinho, e pontualmente Baixa, em que se
destaca a Zona Industrial de Torre de Moncorvo, a Sul de Larinho.
• Troços 3A e 3B – desenvolvem-se praticamente em toda a extensão em área de Média
Qualidade Visual. O Troço 3A,na sua extensão final, sobrepõe-se a área de Elevada Qualidade
Visual.
• Troço 4 – desenvolve-se em área que apresenta atualmente um elevado grau de
transformação, resultante da transformação operada pela construção do escalão de
montante do AHBS. O elevado grau de artificialismo conferem a esta área Baixa a Muito Baixa
Qualidade Visual.
Capacidade de Absorção
• Troço 1 – desenvolve-se em área que apresenta Elevada Capacidade de Absorção Visual.
Pontualmente atravessa áreas de capacidade Média, com destaque para a extensão final,
onde se ligará ao Troço 2 (A ou B).
• Troço 2A e 2B – desenvolvem-se em área que apresenta Elevada Capacidade de Absorção
Visual. Pontualmente atravessa áreas de Baixa e Média, com destaque para a extensão
correspondente ao troço inicial, onde se ligará ao Troço 1.
• Troços 3A e 3B – desenvolvem-se praticamente em toda a extensão em área de Elevada a
Muito Elevada Capacidade de Absorção Visual.
• Troço 4 – desenvolve-se praticamente em toda a extensão em área de Elevada a Muito
Elevada Capacidade de Absorção Visual.
Sensibilidade Visual
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Troço 1 – desenvolve-se em área que apresenta Baixa Sensibilidade Visual. Pontualmente
atravessa áreas de sensibilidade Média, com destaque para a extensão final, onde se ligará ao
Troço 2 (A ou B) onde apresenta Média a Elevada.
Troço 2A e 2B – desenvolvem-se em área que apresenta Baixa Sensibilidade Visual.
Pontualmente atravessa áreas de sensibilidade Média, com destaque para a extensão inicial,
onde se ligará ao Troço 1, onde apresenta Média a Elevada.
Troços 3A e 3B – desenvolvem-se em área que apresenta Baixa Sensibilidade Visual.
Troço 4 – desenvolve-se em área que apresenta Baixa Sensibilidade Visual.

7.4.2

Identificação e Avaliação de Impactes

A implantação de uma LMAT induz a ocorrência de impactes negativos na Paisagem. Os seus
efeitos refletem-se em alterações diretas e físicas do território, uma vez que as linhas constituem
estruturas lineares contínuas, determinando um uso permanente e condicionado do solo, numa
extensão apreciável. Os impactes da implantação da linha na Paisagem decorrem, sobretudo, da
intrusão visual que a instalação e a presença dos apoios e dos cabos introduzirão no território
atravessado, reforçada nas extensões onde se regista a presença da balizagem, com consequência na
dinâmica e escala de referência desses locais, condicionando assim a leitura da Paisagem.
 Fase de construção
Durante esta fase ocorrerão impactes negativos de caráter temporário, cuja magnitude de
ocorrência, temporal e espacial, depende da intensidade da ação, ou seja, do grau de desorganização
do espaço, gerador de descontinuidade funcional, bem como do grau de visibilidade para a área de
intervenção. Assim, os impactes identificados são:
• Desorganização espacial e funcional da paisagem devido a circulação de máquinas pesadas e
deposição de materiais. Impacte negativo, certo, local, temporário, reversível, média
magnitude e significativo:
- Troço 1 – atravessamento da E.N. 325
- Troço 2A – junto a Vilarinho
- Troço 2B – em toda a extensão da estrada de acesso ao escalão de montante
• Desflorestação e desmatação em áreas de abertura de novos caminhos, zona de implantação e
envolvente dos apoios (400 m2/apoio para possibilitar a movimentação de maquinaria).
Impacte negativo, direto, certo, local, permanente, parcialmente reversível, reduzida a média
magnitude e pouco significativo (em áreas de matos) a significativo (em áreas florestais ou de
zimbrais).
• Desflorestação e desmatação da faixa de proteção ao longo da linha (45 m de largura para
assegurar a faixa de proteção legal). Impacte negativo, certo, local, permanente, reversível,
reduzida a média magnitude e pouco significativo (em áreas de matos) a significativo (em
áreas florestais ou de zimbrais).
• Alteração da topografia: introdução de aterros e escavações dos apoios e acessos. Impacte
negativo, certo, local, temporário, parcialmente reversível a irreversível, de média magnitude
a significativo:
- Troço 1 – encostas das ribeiras de Vale das Latas e do Vale da Pia;
- Troço 2A – encostas escarpadas do rio Sabor (extensão final na ligação ao Troço 4);
- Troço 3A – encostas escarpadas do rio Sabor (extensão final na ligação ao Troço 4);
- Troço 3B – encostas escarpadas do rio Sabor (extensão final na ligação ao Troço 4) e de
afluentes do Sabor e ribeira do Pido;
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- Troço 4 – encostas escarpadas do rio Sabor;
Diminuição da visibilidade devido ao aumento dos níveis de poeiras, resultante do movimento
de terras. Impacte negativo, certo, local, temporário, reversível, reduzida a média magnitude e
pouco significativo a significativo (abertura de eventuais acessos e zonas declivosas).
Montagem dos apoios, cabos e balizagem aérea. Impacte negativo, certo, local, temporário,
reversível, elevada magnitude e significativo:
- Troço 1 – atravessamento da E.N. 325 e envolvente;
média magnitude e muito significativo:
- Troço 2A – proximidade a Larinho;
- Troço 2B – proximidade com a EN220, Carmelo da Sagrada Família e povoação de Larinho;
média magnitude e significativo:
- Troço 3B – acesso à barragem;
- Troço 4 – acesso à barragem e povoação da Póvoa.

 Fase de exploração:
Durante esta fase, os impactes da linha decorrem fundamentalmente da intrusão visual que a
presença da infraestrutura introduz no território. Serão tanto mais gravosos quanto mais visíveis se
apresentarem a linha e os apoios, constituindo-se os troços mais próximos de povoações e vias de
circulação aqueles que potencialmente induzirão um impacte visual negativo mais elevado. Os
impactes identificados são:
• Presença da faixa de proteção: Impacte negativo, certo, local, permanente, reversível,
reduzida a média magnitude e pouco significativo (em áreas de matos) a significativo (em
áreas florestais ou de zimbrais).
• Presença dos apoios e Linha: Impacte negativo, certo, direto, local, permanente, irreversível,
elevada magnitude e significativo:
- Troço 1 – atravessamento da EN325 e área de elevada qualidade visual;
média magnitude e significativo:
- Troço 2A – proximidade à povoação de Larinho;
- Troço 2B – acesso à barragem e proximidade à EN220.
7.4.3

Análise Comparativa de Alternativas

• Troço 2A e 2B
Os Troços 2A e 2B são ambos potencialmente visíveis na povoação de Larinho, que, pela sua
proximidade, se revela mais sensível. Porém, a maior distância do Troço 2B, à referida povoação,
torna-o menos desfavorável do ponto de vista do seu impacte visual. O Troço 2B desenvolve-se numa
zona já perturbada pela existência de outras linhas de muito alta tensão, que, apesar de reforçar o
impacte visual negativo, não afetará novas áreas do território. Assim, o Troço 2B apresenta-se como o
menos desfavorável.
• Troço 3A e 3B
Os corredores dos Troços 3A e 3B são ambos potencialmente visíveis na povoação de Larinho,
apesar do corredor do Troço 3A se apresentar relativamente mais próximo desta povoação (cerca de 2
km). Considerando as bacias visuais, verifica-se que o impacte visual negativo, associado ao corredor
correspondente ao Troço 3B, projeta-se potencialmente sobre uma maior área considerada como
apresentando Elevada Qualidade Visual. Porém, apesar da sua maior extensão, face ao fato de a sua
implementação se poder realizar junto ao atual acesso ao coroamento da barragem, considera-se o
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Troço 3B ser menos desfavorável, pois evitar-se-á a perturbação de novas áreas, onde dominam os
afloramentos rochosos, e porque as referidas áreas de Elevada e Muito Elevada Qualidade Visual
ficarão futuramente submersas.

7.5 Socioeconomia
7.5.1

Caracterização da Situação Atual

A área onde se desenvolve o projeto insere-se numa região essencialmente composta por espaços
rurais, agrícolas e habitações isoladas. De acordo com a informação do EIA, é possível constatar que os
recetores sensíveis não se localizam dentro do corredor dos troços em avaliação.
A povoação de Larinho é a principal zona residencial identificada, consistindo numa povoação de
pequenas dimensões e do tipo rural, onde predominam habitações associadas a propriedades com
exploração agrícola. As áreas agrícolas identificadas correspondem essencialmente a olival e vinha, e
área florestais.
Foram também identificadas duas tipologias de áreas industriais, uma área de indústria extrativa
e uma zona industrial, em Larinho, ocupado por indústrias transformadoras e serviços.
Quanto à rede viária identificada, o estudo refere a proximidade à IP2, a EN220 a EM612 e a
estrada de ligação à EN220.
7.5.2

Identificação e Avaliação de Impactes

Os principais impactes gerados por este projeto ocorrem na fase de construção e prendem-se
essencialmente com a afetação do solo, produção de poeiras, emissão de ruído, produção de resíduos,
emissão de poluentes originados pelos veículos e eventuais perturbações nas acessibilidades.
O EIA esclarece que, no âmbito da Identificação das Grandes Condicionantes, um dos critérios
adotados para a delimitação dos troços foi o não atravessamento de áreas urbanas, assim como dos
principais aglomerados populacionais identificados, de forma a evitar, à partida, impactes negativos na
componente social.
 Fase de construção:
No que se refere à fase de construção, é de salientar uma afetação direta da área a ocupar pelos
apoios, assim como na sua envolvente, correspondente às áreas de apoio, afetas à implementação de
estaleiros e acessos temporários às obras. Ocorrerá a potencial interferência ao nível das atividades
socioeconómicas, nas situações em que se atravessem ou destruam zonas florestais de produção ou
zonas agrícolas.
Em relação à instalação do estaleiro, como já foi referido, este será implantado na área dos atuais
estaleiros afetos à construção do AHBS. O tipo de máquinas e veículos que é previsto consiste
essencialmente em viaturas de transporte de equipamentos, materiais e pessoal, gruas e escavadores,
roldanas e ferramentas.
A abertura de acessos para instalação dos apoios, segundo o estudo, será minimizada. Contudo,
sempre que não seja possível a utilização dos caminhos já existentes, será necessário abrir acessos, o
que implica a necessidade de desmatação, movimentação de terras e afetação dos solos. Estas
atividades implicarão a produção de poeiras, emissão de ruido e eventual abate de vegetação e
afetação dos solos na faixa direta dos caminhos a abrir.
Quanto à desmatação na envolvente dos locais de apoios, numa área que pode ser de até 400 m2
em torno de cada apoio, este impacte será pouco significativo, tendo em consideração a escolha
criteriosa dos locais de implementação dos apoios e a posterior recuperação da área envolvente.
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Para além da afetação na qualidade de vida dos habitantes locais devido às atividades de
construção, o estudo salienta que a abertura de caminhos para aceder aos apoios poderá obrigar à
necessidade de atravessamento e/ou ocupação de propriedades privadas e campos cultivados. Esta
situação é referida pelo promotor como causadora de prejuízos reais para os proprietários, sendo
contudo, pouco significativo, tendo em conta a existência de inúmeros caminhos rurais existentes que
deverão ser aproveitados e o facto de estas atividades serem acompanhadas de uma negociação
prévia com os proprietários.
Sobre a implementação de apoios em propriedades privadas, esta também é referida no EIA
como causadora de prejuízo semelhante pois poderá provocar afetação temporária das atividades
agrícolas. Estas atividades implicarão uma perda de rendimentos correspondentes, relativamente às
quais os proprietários serão indemnizados, pois, segundo o referido no estudo, nos termos da lei, a
implementação de apoios dá sempre lugar ao pagamento de uma indeminização ao proprietário,
cobrindo os prejuízos que a afetação da parcela de terreno referente ao apoio e à servidão causam.
Assim, o EIA considera que, face à inexistência de habitações dentro dos troços alternativos em
estudo, os impactes serão pouco significativos, quer atendendo à reduzida presença de área agrícolas,
quer ao facto de se poder definir um traçado de linha que as salvaguarde, pelo que os potenciais
impactes sobre as zonas agrícolas podem ser considerados de baixa magnitude e pouco significativos
desde que tomadas em consideração as medidas de minimização adequadas.
Sobre as áreas edificadas, os impactes serão pouco significativos dada a inexistência de presença
humana registada na maior parte dos troços, com exceção do troço 2B, onde se regista a presença da
área industrial de Larinho, que ocupa 5% da área do troço.
Como impactes positivos nesta fase, destaca-se a geração de emprego direto e indireto devido à
presença de trabalhadores, com introdução de alguma dinâmica económica nos serviços
disponibilizados nas povoações próximas, apesar de pouco significativo face à dimensão e duração
desta face.
 Fase de exploração:
Durante esta fase, destacam-se os impactes positivos associados à concretização dos objetivos do
projeto, nomeadamente a viabilização do Aproveitamento Hidroelétrico do Baixo Sabor. O EIA prevê
também que a concretização do projeto se traduza em maior eficácia e qualidade nos serviços de
fornecimento de energia.
Tal com referido anteriormente, para os impactes na fase de construção, a instalação da linha
implicará a impossibilidade de utilizar as parcelas de terreno afetas às áreas dos apoios. No entanto,
de forma a minimizar este impacte negativo, será importante garantir que a escolha dos locais de
implantação dos apoios afete o mínimo possível os usos existentes, localizando-os nos limites das
propriedades.
Destaca-se a necessidade de manutenção de uma faixa de proteção correspondente a um
corredor de 45 m centrado no eixo da linha, que será sujeita a desmatação, constitui um impacte
socioeconómico negativo pela inibição de povoamentos florestais com espécies de crescimento rápido
sob a linha. Face à reduzida ocupação florestal na área de implantação do projeto, este impacte será
pouco significativo.
7.5.3

Análise de Alternativas

Tendo em consideração os impactes descritos, realça-se a maior proximidade do Troço 2A a zonas
habitadas na povoação de Larinho. Por outro lado, verifica-se a existência de uma afetação marginal
da zona industrial de Larinho no Troço 2B. Assim, considera-se o troço 2B como preferencial por
constituir um troço já alterado, permitindo salvaguardar o troço 2A que está muito próximo da
povoação de Larinho.
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No que se refere às alternativas 3A e 3B, considera-se preferencial o troço 3B por acompanhar a
estrada de acesso definitivo ao escalão de montante do AHBS, numa zona já artificializada.

8. Análise dos Impactes Cumulativos do Projeto
Face à existência de outros projetos na região, em construção e em exploração, que originem
semelhantes impactes negativos, prevê-se a existência de impactes de carácter cumulativo. Além do
Aproveitamento Hidroelétrico do Baixo Sabor, ao qual a linha se encontra associada e que se encontra
em fase de construção, destaca-se a existência de linhas elétricas de muito alta tensão que
estabelecem ligação à Subestação do Pocinho, nomeadamente as linhas Bemposta-Pocinho, PicotePocinho e Pocinho-Aldeadávila, a 220 kV. Adicionalmente, é necessário considerar os impactes
associados ao troço já aprovado da linha em avaliação, que estabelece a ligação à subestação do
Pocinho, cuja construção ocorrerá em simultâneo.
Os impactes negativos de caráter cumulativo que assumem maior significado são os relativos à
Ecologia, nomeadamente à avifauna, sendo de destacar a presença de outras três linhas de alta tensão
existentes na área de estudo. Os impactes cumulativos adquirem uma elevada significância para a
fauna voadora, através do aumento do risco de mortalidade por colisão. Neste âmbito, o EIA
apresenta uma análise dos impactes cumulativos associados à perturbação e mortalidade das aves por
colisão nas linhas, tendo por base as estimativas de mortalidade de aves (por quilómetros de linha e
por ano) associadas aos biótopos atravessados.
Com esta linha irão ser acentuados os impactes negativos na população de aves rupícolas da ZPE
do Sabor e Maçãs, sendo de destacar que a presença dessas espécies foi a principal razão de
classificação desta área. No entanto, no caso concreto do casal de Águia-real de Larinho, o presente
projeto minimiza substancialmente os impactes identificados no anterior procedimento de AIA.
A existência de outras linhas elétricas de alta tensão, em particular, ao longo de toda a extensão
do Troço 1 e na extensão inicial do Troço 2B, que se alinham paralelamente aos corredores, contribui
para a perda de qualidade cénica da Paisagem. O impacte visual, nesta extensão, far-se-á sentir mais
ao nível dos utentes da EN325 e EN220, ainda que temporários.
O impacte visual assume maior relevância face aos referidos troços que se implantam parcial ou
totalmente na Zona Especial de Proteção (ZEP) da área nuclear do Alto Douro Vinhateiro (ADV), pelo
que a presença da linha constitui um elemento descaracterizador e desvalorizador desta paisagem. No
entanto, face às profundas alterações que se registam na paisagem desta área, nomeadamente a
presença das LMAT existentes, que causaram diversas dissonâncias visuais, entende-se como pouco
significativo o impacte negativo acrescido provocado pelo novo projeto em apreciação.
Importa ainda referir os impactes visuais negativos que se projetam sobre a área de estudo
resultantes da presença dos aerogeradores do Parque Eólico da Serra do Reboredo, da pedreira de
Felgar e das alterações muito significativas resultantes da construção do AHBS. Assim, devido à
presença futura dos apoios referidos e dos cabos elétricos, por se constituírem uma intrusão visual na
paisagem, prevê-se um acréscimo de perda da atual qualidade visual da paisagem.
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9. Comparação de Alternativas
De acordo com a apreciação dos impactes do projeto nos principais fatores ambientais afetados,
exposta ao longo dos capítulos anteriores, apresenta-se uma sistematização da análise comparativa de
alternativas:
Fatores ambientais

Troços menos desfavoráveis

Ecologia

2B + 3B

Ocupação do Solo e OT

2B + 3B

Património

2A

Paisagem

2B + 3B

Socioeconomia

2B + 3B

Conclui-se que, de uma forma global, o traçado constituído pelos Troços 2B+3B é menos
desfavorável que o Troço 2A.

10. Resumo dos Resultados da Consulta Pública
A Consulta Pública decorreu durante 22 dias úteis, de 26 de abril a 28 de maio de 2012.
No âmbito da Consulta Pública foi recebida uma exposição proveniente da SPEA – Sociedade
Portuguesa para o Estudo das Aves, que considera que:
• O EIA em análise, de caráter parcelar, deveria ter sido alvo de uma anterior avaliação de
impactes onde fossem incluídos todos os projetos subsidiários do projeto principal,
nomeadamente o AHBS e dos troços LMAT já avaliados;
• A avaliação de impactes cumulativos não classifica o impacte resultante, que poderão ser
elevados, quer a nível direto quer a nível indireto;
• O plano de monitorização não produzirá resultados suscetíveis de permitirem a obtenção de
conclusões relativamente ao impacte da linha na avifauna e dos impactes cumulativos com
outras linhas, se não forem consideradas amostras-controlo.
• No que diz respeito às medidas de minimização ou compensação a adotar, no caso de se
verificar impactes sobre as espécies com mais valor conservacionista, deverão ser referidas na
presente fase e pormenorizadas em fases subsequentes, uma vez que o tipo de medidas a
tomar é previsível. A correção das linhas existentes e/ou o reforço das áreas de alimentação
longe das linhas constituem medidas de compensação viáveis para os impactes na avifauna.
A CA esclarece que:
•

O carácter parcelar do EIA em avaliação decorre da aprovação parcial da linha anteriormente
sujeita a procedimento de AIA, como descrito no Capítulo 3 do presente parecer, em que o
Corredor Base mereceu decisão favorável por se tratar da opção menos desfavorável de
entrada na subestação do Pocinho. Tendo em consideração o conhecimento dos
antecedentes e a existência de fases subsequentes do procedimento de AIA, a CA considera
que é possível realizar uma avaliação eficaz dos impactes da totalidade do projeto da linha
entre o AHBS e a subestação do Pocinho.
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•

•

•

Quanto à avaliação comum dos projetos subsidiários do projeto principal, a CA reconhece as
vantagens desse tipo de opção estratégica, assim como da definição articulada dos traçados e
configurações das LMAT numa dada região.
A avaliação dos impactes cumulativos do projeto, nomeadamente no que respeita à avifauna,
apresentada no EIA foi considerada suficiente e a magnitude destes impactes foi considerada
na apreciação da CA, nomeadamente na monitorização a efetuar.
O plano de monitorização prevê a avaliação dos impactes cumulativos desta infraestrutura,
assim como servirá de controlo/comparação relativamente ao impacte de linhas já existentes
e novas linhas.
Encontram-se previstas medidas de minimização para os impactes identificados.

11. Conclusão
A linha elétrica entre o Escalão de Montante do Aproveitamento Hidroelétrico do Baixo Sabor
(AHBS) e a Subestação do Pocinho, a 220 kV, apresentada para Avaliação de Impacte Ambiental em
fase de Estudo Prévio, constitui um projeto essencial para a viabilidade do AHBS, uma vez que permite
escoar a energia produzida neste aproveitamento hidroelétrico, introduzindo-a na Rede Nacional de
Transporte através da Subestação do Pocinho. Desta forma, o cumprimento deste objetivo afigura-se
como um dos principais impactes positivos do projeto.
Importa salientar que o projeto em avaliação se encontra condicionado pela existência de pontos
fixos de produção e receção de energia, o AHBS e a Subestação do Pocinho, respetivamente, existindo
áreas cujo atravessamento é inevitável, nomeadamente o Sítio de Interesse Comunitário (SIC) e a Zona
de Proteção Especial (ZPE) da Rede Natura 2000, assim como a Zona Especial de Proteção (ZPE) do
Plano Intermunicipal de Ordenamento do Território do Alto Douro Vinhateiro (ADV).
Decorrente do antecedente procedimento de AIA, relativo à totalidade da extensão da linha, foi
aprovado o Corredor Base, desde a Subestação do Pocinho até à zona da Quinta de Santa Clara, tendo
sido emitida uma decisão desfavorável aos corredores que estabeleciam a ligação ao AHBS, pelos
impactes negativos associados à linha nos troços em questão. Destacam-se os impactes cumulativos
com o AHBS sobre a avifauna, em particular no percurso entre a povoação de Larinho e a conexão com
o escalão de montante do AHBS, no interior da Zona de Proteção Especial (ZPE) dos Rios Sabor e
Maçãs.
Assim, o presente projeto, relativo ao troço inicial da linha, possibilita a concretização dos
objetivos associados à linha elétrica entre o AHBS e a subestação do Pocinho, procurando minimizar os
impactes anteriormente detetados e que apenas seriam passíveis de redução com a alteração do
projeto inicial.
Desta forma, o troço da linha em apreço, com cerca de 12 km de extensão, totalmente localizada
no concelho de Torre de Moncorvo, apresenta quatro troços, dois dos quais com alternativas (2A/2B e
3A/3B), possibilitando as seguintes combinações de troços: 1+2A+3A+4; 1+2B+3A+4; 1+2B+3B+4.
Durante a fase de construção da linha, os principais impactes negativos são relativos à ocupação
direta do solo pelos apoios, à afetação de habitats e vegetação pela desmatação e movimentação de
terras associadas à abertura de acessos e das plataformas de construção dos apoios. No entanto,
considera-se que estes impactes de natureza localizada e carácter temporário são passíveis de
minimização, o que reduzirá a sua significância.
Quanto aos impactes de carácter permanente, associados à fase de exploração da linha, verificase que ocorrerão impactes negativos decorrentes da ocupação direta do solo pelos apoios, que
assumem maior relevância em áreas de ocupação agrícola, nomeadamente vinhas, ocupação florestal

Processo AIA n.º 2542

27/33

Parecer da Comissão de Avaliação
Linha entre o Escalão de Montante do AHBS e a Subestação do Pocinho, a 220 kV – Reformulação do Troço Inicial

ou classificados como RAN ou REN. De forma a minimizar a perda de solo e dos respetivos recursos e a
sua desvalorização, será necessário assegurar que os apoios e os respetivos acessos não se localizam
nas zonas mais sensíveis ou que são afetadas em zonas limítrofes das propriedades.
A necessidade de manutenção de uma faixa de segurança no solo, ao longo da linha e durante a
sua exploração, o que implica o corte ou decote de espécies arbóreas, introduz um impacte negativo,
associado à redução dos biótopos de alimentação e nidificação/criação para um conjunto vasto de
espécies da fauna, além de impactes socioeconómicos.
A intrusão visual provocada por esta infraestrutura constitui um importante impacte negativo do
projeto, destacando-se os impactes cumulativos com as linhas existentes, que contribuem para a
degradação da qualidade paisagística da região.
Além dos impactes na vegetação e habitats e, consequentemente, nas espécies faunísticas,
decorrentes da instalação de apoios e acessos, sobretudo nas áreas integradas na Rede Natura 2000,
os principais impactes na ecologia ocorrem ao longo da exploração do projeto, decorrente da
mortalidade da fauna voadora pela colisão com a linha. Tendo em consideração a área em que se
insere o projeto, com a interferência com a ZPE do Sabor e Maçãs, este impacte assume elevada
significância.
No entanto, verifica-se que o projeto em avaliação permitiu a redução do impacte sobre a
avifauna rupícola, nomeadamente através do afastamento da área de proteção à nidificação do casal
de Águia-real existente nas escarpas do rio Sabor (casal Larinho), reduzindo a potencial mortalidade
pela colisão com a linha e o efeito barreira que poderia conduzir a redução da sua área vital.
Adicionalmente, as alternativas estudadas consideraram um traçado da linha que acompanha o
corredor de linhas existentes, assim como a estrada de acesso definitivo ao escalão de montante do
AHBS. Apesar deste traçado implicar impactes cumulativos com outras infraestruturas existentes, o
fato de serem utilizados corredores já artificializados minimiza a afetação de novas áreas, reduzindo a
magnitude dos impactes, nomeadamente nas zonas mais sensíveis como a ZPE Rede Natura 2000 e a
ZPE da área classificada do Alto Douro Vinhateiro.
Salienta-se, ainda, que o atravessamento da zona industrial de Larinho foi garantido através da
utilização de apoios de uma das linhas simples existentes da REN, S.A.. Considera-se que esta é uma
importante medida de melhoria que foi introduzida no atual projeto, face ao anteriormente avaliado.
No entanto, tal como transmitido no anterior parecer da CA, a utilização dos apoios das linhas simples
já existentes reduziria substancialmente os impactes ambientais da totalidade da ligação, que as
acompanha paralelamente, sobretudo na proximidade à subestação do Pocinho, pela sua inclusão na
ZEP do Alto Douro Vinhateiro.
Desta forma, decorrente da ponderação de impactes positivos e negativos do projeto, a CA emite
parecer favorável condicionado à combinação do Troço 1, Troço 2B, Troço 3B e Troço 4, por se tratar
da opção maioritariamente favorável, no que respeita aos fatores ambientais em análise.
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12. Medidas de Minimização e Planos de Monitorização
12.1 Medidas de Minimização
12.1.1 Medidas a introduzir na conceção do Projeto

1) Evitar a implantação de apoios em Habitats prioritários classificados pela Directiva Habitats,
devendo ser privilegiados os biótopos com menor relevância ecológica.
2) Minimizar o número de apoios no interior da Rede Natura 2000 e no interior do Corredor
Ecológico do PROF.
3) Privilegiar, na determinação da localização dos apoios, a existência de caminhos de acesso,
evitando a abertura de novos caminhos, em especial no interior da ZPE do Sabor e Maçãs,
privilegiando a proximidade ao acesso à barragem. Caso seja indispensável abrir novos acessos,
deverão ser consideradas as seguintes orientações: reduzir ao mínimo a largura da via, a dimensão
dos taludes, o corte de vegetação e as movimentações de terras e evitar a utilização de materiais
com características impermeabilizantes.
4) Afastar os apoios e o traçado da linha de zonas visualmente muito expostas, como as zonas de
festo e vales amplos, situando-os, tanto quanto possível, a meia encosta, no sentido do
afastamento de zonas com maior número de observadores potenciais. Para tal, deverá ser
produzida e considerada cartografia da Bacia Visual dos apoios da diretriz final da linha elétrica
aérea.
5) Garantir o afastamento dos apoios e da linha elétrica do Convento do Carmelo da Sagrada Família.
6) Maximizar o afastamento a zonas habitadas existentes na envolvente do troço 2B.
7) Não implantar novos apoios na Zona Industrial e de Armazenagem de Larinho.
8) Implantar os apoios preferencialmente em zonas sem exploração agrícola, nomeadamente vinhas
existentes e terrenos preparados para o mesmo fim, ou florestal. Quando tal não seja viável, deve
ser minimizada a colocação de apoios nas manchas de florestais, em especial em manchas de
sobreiros e olival, e deve ser minimizada a afetação de zonas de vinha, através da implantação dos
apoios nas extremas de propriedades.
9) Sempre que tecnicamente viável, evitar a localização de apoios nas imediações de linhas de
escorrência ou linhas de água temporárias, especialmente em zonas mais declivosas.
10) Preservar a integridade física dos afloramentos rochosos mais notáveis e pronunciados e evitar
que se posicionem na sua proximidade.
11) Implantar os apoios de forma a minimizar a interferência com manchas de RAN e REN e com solos
de capacidade de uso elevada.
12) Assegurar o ajustamento do projeto na localização dos apoios, assim como nas diversas
componentes associadas, nomeadamente acessos, áreas de empréstimos e de depósitos, que
provoquem qualquer tipo de impacte negativo nas ocorrências patrimoniais já identificadas e que
venham a ser identificadas na fase de elaboração do Projeto de Execução, através da sua afetação
negativa direta, de forma a promover a sua salvaguarda física. Deverá ser garantida uma distância
superior a 50 m entre as infraestruturas do projeto e qualquer ocorrência patrimonial identificada
no EIA e em fase posterior de prospeção.
13) Prever a instalação de mecanismos bird flight diverters (“salva-pássaros”) ao longo de toda a linha,
com sinalização intensiva.
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12.1.2 Fase prévia à Construção

14) Divulgar o programa de execução das obras e implementar um mecanismo de atendimento ao
público, a detalhar em fase de RECAPE;
15) Realizar ações de formação e de sensibilização ambiental para os trabalhadores e encarregados
envolvidos na obra;
16) Garantir que a programação das obras interdita intervenções no terreno no período de nidificação
da maioria das espécies, genericamente entre 15 de Março e 15 de Junho.
12.1.3 Fase de Construção

17) Minimizar a afetação de terreno envolvente aos apoios para parquear materiais e para a circulação
de maquinaria.
18) Delimitar as áreas ocupadas por espécies florísticas ecologicamente relevantes ou de Habitats
prioritários que se localizem nas imediações das zonas a intervencionar.
19) Limitar o corte e decote de espécies arbóreas, em especial as espécies autóctones, ao mínimo
indispensável.
20) Face à existência de material vegetal exótico invasor, proceder à sua remoção física e eliminação,
tendo em consideração que esta ação não deve ser executada durante a época de produção e
dispersão de sementes.
21) Realizar a desflorestação e desmatação de modo a proteger as árvores e os habitats silvestres,
causando o mínimo de perturbação na zona envolvente e permitindo a recuperação da madeira
cortada e a remoção e eliminação dos resíduos vegetais.
22) Garantir que a abertura de acessos é efetuada apenas após contacto com os proprietários dos
terrenos afetados.
23) Garantir o acesso às propriedades sempre que os atuais acessos sejam interrompidos.
24) Garantir que as afetações em terrenos cultivados, principalmente em vinhas, apenas ocorram
posteriormente à fase da vindima, em acordo e planeamento com os proprietários lesados e, caso
seja oportuno, em face da época do ano em questão.
25) Esclarecer os proprietários de parcelas com uso florestal acerca das limitações que incidem sobre
as formas de exploração do solo, na faixa de proteção de 45 m centradas no eixo das linhas.
26) Garantir a adequada gestão e encaminhamento dos resíduos produzidos durante a obra.
27) Efetuar uma correta gestão de efluentes, de forma a evitar a contaminação de recursos hídricos e
de solo.
28) Efetuar a sinalização e a vedação física de todas as ocorrências afetadas indiretamente pelos
diferentes tipos de infraestruturas necessárias ao empreendimento, localizadas a menos de 50
metros das frentes de obra, incluindo as estruturas conexas como estaleiros, acessos,
restabelecimentos, áreas de empréstimos e de depósitos.
29) Efetuar o acompanhamento arqueológico de todas as operações que impliquem revolvimento do
solo, como sejam desmatações, raspagens do solo, escavações para abertura de caboucos, etc.
Este acompanhamento deverá ser executado de forma contínua, estando o número de
arqueólogos dependente do número de frentes de trabalho simultâneas e da distância entre elas,
de forma a garantir um acompanhamento arqueológico adequado.
30) No caso de se virem a abrir acessos ou implantar estaleiros nas imediações de caminhos antigos
com marcas de trilhos ou com troços lajeados, cuja utilização pode comportar um impacte
negativo sobre a integridade daquelas estruturas rústicas, devem ser definidos caminhos
alternativos ou, caso não seja possível, que se proceda ao seu registo e conservação através de
uma cobertura de geotêxtil e de uma almofada de terra.
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31) Ocorrências n.º 5, 6 e 56: Afastamento de qualquer apoio para uma distância não inferior a 100 m.
Afastamento de todas as unidades de projeto para uma distância não inferior a 100 m.
12.1.4 Fase Final da Construção

32) Todas as áreas afetadas, incluindo todas as áreas envolventes perturbadas durante a obra,
deverão ser recuperadas procedendo-se à criação de condições para a regeneração natural da
vegetação. Os acessos abertos, no final da obra, deverão ser renaturalizados e os que não tenham
utilidade posterior devem ser desativados. A recuperação inclui operações de limpeza e remoção
de todos os materiais, de remoção completa das diferentes camadas de pavimentos existentes,
escarificação, descompactação do solo, modelação do terreno, de forma tão naturalizada quanto
possível e o seu revestimento com as terras vegetais, de forma a criar condições favoráveis à
regeneração natural e crescimento da vegetação autóctone.
33) Todas as áreas afetadas, que ocorram em lugares com carácter mais natural, deverão ser
recuperadas considerando operações de descompactação do solo e modelação do terreno de
forma tão naturalizada quanto possível; o seu revestimento deverá ser feito apenas com as terras
vegetais previamente recolhidas, de forma a criar condições favoráveis à regeneração natural e
crescimento da vegetação autóctone, de forma a favorecer a recuperação paisagística.
34) Caso seja necessário recorrer a plantações e/ou sementeiras – taludes e áreas erosionadas –
deverão ser usadas espécies de árvores, arbustos e herbáceas autóctones na área de intervenção.
Sob pretexto algum deverão ser usadas espécies alóctones para as quais tenha sido observado
comportamento invasor em território nacional.
12.1.5 Fase de Exploração

35) Dentro da ZPE do Sabor e Maçãs não deverá ser aberta uma faixa de proteção que envolva
desmatações ou implique o abate de qualquer exemplar de espécies arbóreas autóctones,
incluindo apenas decotes de árvores de crescimento rápido.
36) A abertura e manutenção da faixa de proteção não poderão decorrer durante o período de
nidificação ou criação da fauna, que corresponde ao período de 15 de Março a 15 de Junho.
37) Após a concretização da obra e durante o primeiro ano posterior à mesma, deve ser feito o
acompanhamento das condições do revestimento natural das superfícies intervencionadas, de
modo a verificar a recuperação da flora e vegetação. Durante esta fase, tomar medidas corretivas
de possíveis zonas com erosão, principalmente em taludes ou em zonas em que o sistema de
drenagem superficial se encontra danificado ou mal implantado e toda a vegetação, incluindo a
que vai sendo introduzida com as retanchas e ressementeiras, respeite o carácter autóctone.
38) Na faixa de proteção da linha elétrica, deverá ser mantida, sempre que possível, a vegetação
arbustiva existente e devem ser utilizadas técnicas de desbaste de árvores, em detrimento do seu
corte, no caso de espécies que não tenham crescimento rápido.

12.2 Planos de Monitorização


Monitorização da Avifauna
O EIA identifica as linhas base do plano de monitorização da avifauna, que tem como objetivo
avaliar o efeito da linha elétrica sobre as comunidades de avifauna mais susceptíveis a esta tipologia
de projeto.
Concorda-se com os parâmetros a monitorizar, locais e frequência de amostragem e metodologia
propostas. Considera-se que o período de duração da monitorização deverá ser não inferior a 4 anos.
O Programa de Monitorização final deverá ser apresentado com o RECAPE, para aprovação.

Processo AIA n.º 2542

31/33

Parecer da Comissão de Avaliação
Linha entre o Escalão de Montante do AHBS e a Subestação do Pocinho, a 220 kV – Reformulação do Troço Inicial –
Reformulação do Troço Inicial

Anexo I
Enquadramento Regional e Local do Projecto
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Figura 2 – Enquadramento Regional e Local do Projecto – Divisão administrativa e área de estudo do Projecto
(fonte: EIA)
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Anexo II
Implantação do Projecto
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Figura 3 – Representação dos corredores em análise (fonte: EIA)
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