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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, I.P. (APA, I.P.), para procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental (AIA), o Estudo de
Impacte Ambiental (EIA) do Projeto de Execução (PE) da Linha Valpaços – Vila Pouca de Aguiar, a 220
kV. Troço entre o apoio 55 e o apoio 99 (antigo apoio 91).
O EIA e os restantes elementos necessários para a instrução do processo de AIA deram entrada na
APA a 06 de julho de 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 REN – Rede Eléctrica Nacional, S.A. e este enquadra-se no regime de
AIA através do n.º 19 do Anexo I do Decreto-Lei n.º 69/2000, na sua atual redação.
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, I.P., Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas, I.P. (ICNF, I.P.),
Direção-Geral do Património Cultural (DGPC), Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional
do Norte (CCDR N), Instituto Superior de Agronomia/Centro de Ecologia Aplicada Prof. Baeta Neves
(ISA/CEABN) e Direção Regional de Cultura do Norte (DRCN). Cada entidade nomeou os seguintes
representantes:
 APA, I.P. – Eng.ª Cecília Simões e Dr.ª Margarida Grossinho (alínea a);
 APA/ARHN – Eng.ª Maria João Magalhães (alínea b);
 ICNF – Dr. António Monteiro (alínea c);
 DGPC – Dr.ª Alexandra Estorninho (alínea d);
 CCDRN – Eng. José Freire dos Santos (alínea e);
 ISA/CEABN – Arq.ta Sandra Mesquita (alínea f);
 DRCN – Dr. David Ferreira (alínea f).
O EIA é da responsabilidade da empresa Ecossistema, Consultores em Engenharia do Ambiente,
Lda., tendo sido elaborado entre março e maio de 2012, após uma primeira versão do EIA, elaborada
entre agosto e outubro de 2011, sujeito a procedimento de AIA, posteriormente encerrado, a pedido
do proponente (ver ponto 3).
Foram analisados os seguintes elementos:
- Volume 1 – Resumo Não Técnico (maio e setembro de 2012);
- Volume 2.1 – Relatório (maio de 2010);
- Volume 2.2 – Anexos e Peças Desenhadas (maio de 2012);
- Volume 3 – Plano de Acompanhamento Ambiental (maio de 2012);
- Volume 4 – Estudo das Grandes Condicionantes Ambientais (maio de 2012);
- Aditamento ao EIA (setembro de 2012);
- 2.º Aditamento ao EIA/Esclarecimentos complementares (novembro de 2012).
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2. Resumo do Procedimento de Avaliação
O presente processo de AIA incluiu as seguintes etapas:
•

Análise global do EIA, de forma a deliberar acerca da sua conformidade.
No decorrer desta fase, a CA considerou necessário solicitar elementos adicionais ao
proponente, com paragem do prazo do procedimento até à sua entrega, entre 09/08/2012 e
27/09/2012. Estes elementos foram apresentados no volume Aditamento ao EIA. Após a
análise destes elementos, foi declarada a conformidade do EIA a 10 de outubro de 2012.

•

Solicitação de elementos adicionais.
Foram solicitados elementos complementares relativos ao fator Paisagem, os quais foram
respondidos através do documento 2.º Aditamento ao EIA/Esclarecimentos complementares,
datado de novembro de 2012.

•

Análise dos resultados da consulta pública.
A fase de consulta pública decorreu entre 24 de outubro e 12 de dezembro de 2012. O resumo
dos resultados da consulta pública é apresentado no Capítulo 9 do presente parecer.

•

Realização de uma visita técnica ao local de implantação do projeto.
A 30 de novembro de 2012, os representantes da CA da APA, ICNF e DRCN visitaram os locais
previstos para a implantação dos apoios da linha, com a participação de representantes da
empresa proponente e da equipa responsável pelo EIA.

•

Análise técnica do EIA e dos restantes elementos disponíveis, nas valências das entidades
representadas na CA, de forma integrada com o teor dos pareceres recebidos no âmbito da
consulta pública e com as informações recolhidas durante a visita ao local.

•

Elaboração do presente Parecer Técnico, que visa apoiar a tomada de decisão relativamente à
viabilidade ambiental do projeto.

3. Antecedentes do Projeto
O projeto de execução da linha Valpaços - Vila Pouca de Aguiar foi sujeito a procedimento de AIA
em 2008, tendo o mesmo sido encerrado, a pedido do proponente, para melhor se estudar a
passagem da linha na proximidade do Complexo Mineiro de Tresminas.
O projeto da linha foi alvo de uma alteração de traçado, afastando-se da zona patrimonial
inicialmente atravessada e aproximando-se da serra da Padrela. O respetivo EIA foi sujeito a
procedimento de AIA em 2010, tendo sido emitida uma Declaração de Impacte Ambiental (DIA)
desfavorável ao traçado da linha compreendido entre os apoios 59 a 80, face aos impactes
significativos decorrentes da intrusão visual da linha sobre a área dos vestígios arqueológicos, assim
como os impactes significativos sobre o lobo-ibérico na serra da Padrela.
Desta forma, foi desenvolvido um projeto de traçado relativo ao troço entre o apoio 55 e o apoio
99, de forma a garantir a ligação integral entre as subestações de Valpaços e de Vila Pouca de Aguiar e
a minimização dos impactes anteriormente identificados. Foi elaborado o respetivo EIA e sujeito a AIA
no final de 2011; no entanto, foi considerado que o traçado projetado poderia ter, ainda, impactes
com significado para o lobo-ibérico, tendo a REN, S.A. solicitado o encerramento do procedimento.
O projeto foi alvo de um ajustamento do traçado para evitar os referidos impactes, tendo sido
desenvolvido um EIA relativo a esta versão do projeto, atualmente em avaliação.
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4. Justificação e Objetivos do Projeto
O projeto em avaliação, que corresponde ao troço da linha Valpaços - Vila Pouca de Aguiar (VVPA)
entre os apoios 55 ao 99, justifica-se, em primeiro lugar, pela necessidade de estabelecer a ligação
entre os dois troços já aprovados ambientalmente (entre a subestação de Valpaços e o apoio 59 e
entre o apoio 80 e a subestação de Vila Pouca de Aguiar), viabilizando, assim, a totalidade da ligação
elétrica e os seus objetivos globais.
A totalidade da linha VVPA insere-se num conjunto de investimentos em curso para reforço da
Rede Nacional de Transportes (RNT) na região a norte do rio Douro, particularmente na região de Trásos-Montes, com o objetivo geral de melhoria do abastecimento elétrico à região e para fecho da malha
de ligações da RNT no norte do país.
O projeto da totalidade da linha, com a ligação entre as subestações de Valpaços e de Vila Pouca
de Aguiar, pretende atingir os seguintes objetivos, por ordem da sua importância:
1. Melhorar as condições de alimentação aos consumos de energia elétrica na região de Trás-osMontes. As duas ligações a 220 kV (uma a partir da Subestação de Macedo de Cavaleiros e
outra, que corresponde ao presente projeto, a partir da Subestação de Vila Pouca de Aguiar)
permitirão concluir o estabelecimento de uma malha a 220 kV no interior de Trás-os-Montes.
Refira-se que a maior parte da produção eólica desta zona será entregue na SE de Valpaços e
na SE de Vila Pouca de Aguiar.
2. Proporcionar novos pontos de receção de produção aos novos aproveitamentos hidroelétricos,
designadamente a necessidade de integrar o lote de centrais do Plano Nacional de Barragens
de Elevado Potencial Hidroelétrico (PNBEPH) da bacia do Alto Tâmega.
3. Acautelar, no futuro, o eventual estabelecimento de uma interligação a 400 kV com a Rede
Elétrica de Espanha no Nordeste Transmontano.

5. Descrição do Projeto
5.1 Localização
A linha VVPA, no troço entre o apoio 55 e o apoio 99, com uma extensão de 15.432 metros,
desenvolve-se nos concelhos de Valpaços e Vila Pouca de Aguiar, nas seguintes freguesias, segundo
uma orientação geral de nordeste para sudoeste:
• Padrela e Tazem (concelho de Valpaços);
• Bornes de Aguiar, Vreia de Bornes, Vila Pouca de Aguiar e Vreia de Jales (concelho de Vila
Pouca de Aguiar).
O traçado da linha e a respetiva divisão administrativa são apresentados no Anexo I.
5.2 Características Gerais
O troço da linha de muito alta tensão VVPA em avaliação terá uma extensão total de 15.432
metros, suportado por 48 apoios, considerando o apoio onde se inicia (apoio 55, que integra um dos
troços já aprovados da linha VVPA) e o apoio onde termina (apoio 91 do segundo troço já aprovado da
linha VVPA, que será renumerado como apoio 99). Salienta-se que a sequência numérica dos apoios
inclui uma numeração especial de três deles – 71A, 71B e 71C – decorrente da alteração na diretriz do
traçado junto à povoação de Lagoa.
No Anexo I é apresentada a linha e a localização dos apoios.
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Ao longo de todo o troço, as características da linha são constantes: linha dupla com dois circuitos
para 220 kV, com apoios do tipo DL.
As características gerais da linha são as seguintes:
- Número de circuitos trifásicos: 2, a 220 kV;
- Número de condutores por fase: 2;
- Tensões nominais: 220 kV;
- Tensões Máximas de Serviço: 245 kV;
- Frequência: 50 Hz.
Os apoios tipo DL têm uma altura mínima ao solo (ao nível das consolas inferiores) de 24,00 m,
altura máxima ao mesmo nível de 52,00 m e máxima total de 74,6 m. No entanto, neste projeto,
atendendo ao perfil da linha, os apoios com maior altura total são o apoio 84, com 65,23 m, e o apoio
90, com 63,17 m, e os apoios mais baixos são os 71C e 75, ambos com 44,23 m, variando a maior parte
dos restantes entre 50,23 m e 53,23 m de altura total.
De acordo com o EIA, são cumpridas as imposições legais relativas aos valores limite de exposição
do público, para campos elétricos e magnéticos, bem como as distâncias mínimas regulamentares a
obstáculos, designadamente, solo, árvores, edifícios, estradas, vias-férreas e outros.
Decorrente da sobrepassagem de estradas classificadas como IP e IC ou quando os vãos entre
apoios têm mais de 500 m de comprimento ou na travessia de vales largos e profundos, com os cabos
a mais de 60 m de altura em relação ao solo, será necessário aplicar balizagem diurna para navegação
aérea em 2 vãos (90-91, 91-92). Além desta balizagem, está também prevista a sinalização para a
avifauna, com dispositivos que tornam a linha mais visível para as aves (nos apoios 55 a 71A e 90 a 99).
Verifica-se que a linha irá atravessar estradas e caminhos municipais (7 atravessamentos), com
uma altura mínima entre os condutores inferiores e a estrada de cerca de 17 metros. Não serão
atravessadas linhas férreas. No que respeita a linhas de água, serão efetuadas 3 travessias e todos os
apoios se localizam a mais de 10 metros de distância das respetivas margens.
O traçado cruza a diretriz de um dos feixes hertzianos instalados no alto da Serra da Padrela, o
feixe Marão<>Padrela. Contudo, as cotas mínimas dos feixes e máximas dos apoios da linha nas zonas
de cruzamento permitem que não ocorram interferências da linha sobre este feixe hertziano.
5.3 Fase de Construção e Exploração
5.3.1

Aspetos Construtivos

As principais ações associadas à construção da linha são:
• Instalação de estaleiro(s) e parque(s) de material – não estão ainda definidos os locais e tipos
de estaleiros e parques a utilizar na obra, mas é prática usual da REN, S.A. utilizar áreas já
intervencionadas e de pequenas dimensões;
• Desmatação da envolvente dos locais de implantação dos apoios. A abertura da faixa de
segurança para proteção da linha não implica desmatação mas corte ou decote de árvores;
• Reconhecimento, sinalização e abertura de acessos, com uso preferencial de acessos
existentes;
• 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 dos apoios, incluindo o transporte, assemblagem e levantamento das estruturas
metálicas, montadas no local e levantadas com o auxílio de gruas;
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•

Instalação dos cabos, incluindo o desenrolamento, regulação, fixação e amarração dos cabos
condutores e de guarda.

5.3.2

Atividades de Exploração e Manutenção

Prevê-se que a obra de construção da totalidade da linha tenha a duração de oito meses, uma vez
que este troço será integrado na empreitada geral de construção de toda a linha.
A entrada em funcionamento da linha VVPA está prevista para 30 de junho de 2014.
Durante a exploração da linha têm lugar ações programadas de inspeção e vistoria, feitas quer por
terra quer pelo ar. Na fase de exploração devem considerar-se as seguintes possíveis operações de
manutenção, desencadeadas apenas quando detetada a sua necessidade:
- Recuperação de galvanização;
- Lavagem de isoladores, só justificada em situações de elevada poluição industrial ou por
poeiras ou de influência salina. Nestes casos, que serão pouco prováveis ou frequentes na área
deste projeto, procede-se à lavagem dos isoladores com jatos de água desmineralizada através
de meios aéreos;
- Reparação/substituição de elementos das linhas.
Complementarmente, a necessidade de manter uma faixa de proteção à linha, com uma largura de
45 metros centrada no eixo da linha, exige o corte e limpeza periódica deste corredor, sempre que
existirem espécies com crescimento superior à distância máxima regulamentada entre o seu topo e a
linha.
5.4 Projetos Associados
O troço em avaliação integra-se na totalidade da linha VVPA, com os dois troços adjacentes já
aprovados, dando origem, após a aprovação do presente troço, a um único projeto.
Como projetos associados, considera-se a subestação de Valpaços, em fase final de construção, a
subestação de Vila Pouca de Aguiar e a linha de ligação entre a subestação de Valpaços e a subestação
de Macedo de Cavaleiros, igualmente em construção.
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6. Análise da Conformidade com os Instrumentos de Gestão Territorial
Os instrumentos de gestão do território que abrangem a área do projeto são:
• Plano Diretor Municipal (PDM) de Valpaços, revisto através do Aviso n.º 8129/2008, de 14 de
março;
• Plano Diretor Municipal (PDM) de Vila Pouca de Aguiar, revisto através do Aviso n.º
12613/2012, de 20 de setembro;
• Plano Regional de Ordenamento Florestal do Barroso e Padrela, publicado no D.R. n.º
3/2007, de 17 de Janeiro, que se encontra parcialmente suspenso pela Portaria n.º 62/2011,
de 2 de fevereiro;
• Plano de Bacia Hidrográfica (PBH) do Douro, aprovado pelo Decreto Regulamentar n.º
19/2001, de 10 de dezembro, com a Declaração de Retificação n.º 21-G/2001, de 31 de
dezembro.
Dada a abrangência e escala do PBH do Douro, não se considera como tendo aplicação direta
para o estudo em causa.
Relativamente ao PDM de Vila Pouca de Aguiar, posteriormente à apresentação do EIA e do
Aditamento, entrou em vigor a sua revisão.
Assim, em relação ao PDM de Valpaços e ao anterior PDM de Vila Pouca de Aguiar, este projeto
não se encontra explicitamente previsto nestes instrumentos de gestão do território, nem eles contêm
qualquer espaço canal destinado a este tipo de infraestruturas.
O regulamento do novo PDM de Vila Pouca de Aguiar prevê expressamente a possibilidade de
instalação de infraestruturas de interesse público, nomeadamente a instalação de redes elétricas para
os Espaços Agrícolas ou Florestais, conforme consta no Artigo 42.º do referido regulamento. A
instalação destas redes em Espaços Naturais, ou seja, abrangidos por Regime Florestal ou por PROF do
Barroso e Padrela, é condicionada ao parecer da entidade da tutela, neste caso o ICNF.
No PDM de Valpaços as redes de muito alta tensão são referidas no art.º 33.º, mas apenas
remetendo para a aplicação da legislação aplicável. Os solos atravessados pelo traçado inscrevem-se
nas classes de Solo Rural, regulados pelo Capítulo IV do Regulamento do PDM, onde também se
admitem as exceções aos usos agrícolas e florestais para os casos de equipamentos e infraestruturas
que visem usos de interesse público, entre os quais explicitamente se indicam as redes de energia de
muito alta tensão.
No que concerne à Reserva Ecológica Nacional (REN):
• Concelho de Valpaços (aprovada pela RCM n.º 48/2008, de 4 de março)
No troço em estudo, apenas o apoio n.º 59 se localiza em solos de REN, no sistema de
cabeceiras de linhas de água ;
•

Concelho de Vila Pouca de Aguiar
No concelho de Vila Pouca de Aguiar não existe REN aprovada. No entanto, de acordo com a
p oposta do Mu i ípio de deli itação da Ca ta de REN, existe vá ios apoios e
cabeceiras
de linhas de água apoio
a , B,
e
, e o a o EIA o side e e ada e te ue os
apoios 97 e 98 se inclua e
áreas de rico de erosão . Neste siste a ape as se i lue os
Apoios 92 e 99.
A realização dos usos e ações previstos no n.º 1 do artigo 20.º do Decreto-Lei n.º 166/2008, de
22 de agosto, na redação dada no Decreto-Lei n.º 239/2012, de 2 de novembro, nas áreas
identificadas no seu anexo III carecem de autorização da CCDRN. No âmbito deste projeto, as
á eas i luídas são as áreas com risco de erosão que ainda não tenham sido objeto de
delimitação, ão o sta do do es o a exo as cabeceiras de linhas de água .
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Assim, consideram-se i luídos e REN e o jeto de ap e iação os apoios e áreas de risco de
erosão e ex lue -se desta ap e iação os apoios e
cabeceiras de linhas de água o
concelho de Vila Pouca de Aguiar.
De qualquer modo, o n.º 3 do artigo 21.º do mesmo diploma estabelece, para os casos de
infraestruturas públicas, nomeadamente rodoviárias, ferroviárias, portuárias, aeroportuárias,
de abastecimento de água ou de saneamento, sujeitas a avaliação de impacte ambiental, que a
DIA favorável ou condicionalmente favorável equivale ao respetivo reconhecimento do
interesse público.
Deste modo, é admissível a ocupação efetiva de 300 m2 solos de REN para o presente projeto,
correspondendo a 100 m2 a cada apoio, situando-se um no concelho de Valpaços (apoio 59) e
dois no concelho de Vila Pouco de Aguiar (apoios 92 e 99).
No âmbito da análise dos diversos IGT, considera-se que não há nenhuma disposição que impeça a
concretização do projeto.
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7. Caraterização 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 impactes expectáveis nos diversos fatores analisados.

7.1 Recursos Hídricos
7.1.1

Caracterização da Situação Atual

O projeto desenvolve-se na sub-bacia do rio Tua, afluente da margem direita do rio Douro.
Apenas é atravessada uma linha de água com dimensão significativa, o rio Tinhela, afluente da
margem direita do rio Tua, entre os apoios 64 e 63. Além deste rio, serão também atravessados os
ribeiros do Vidoedo, entre os apoios 61 e 62, e da Peliteira, entre os apoios 97 e 98.
Todos os apoios estão projetados em locais a mais de 10 m das margens das linhas de água, sem
qualquer interferência direta sobre as mesmas, sendo todas as linhas de água atravessadas
classificadas como não navegáveis.
Do ponto de vista hidrogeológico, na área em estudo a circulação da água nestes tipos litológicos
é, na maioria dos casos, superficial, verificando-se que os níveis freáticos acompanham a topografia e
o escoamento dirige-se em direção às linhas de água, onde se dá a descarga.
7.1.2

Identificação e Avaliação de Impactes

O EIA refere que, dadas as características do projeto em causa, se prevê que os impactes sobre
este fator ambiental sejam, no geral, pouco significativos e que se restrinjam fundamentalmente à fase
de construção.
Durante a fase de construção, os impactes decorrerão da compactação dos solos e,
consequentemente, da redução dos locais de infiltração e do acréscimo da drenagem superficial. A
implantação das fundações dos apoios traduz-se numa impermeabilização localizada do terreno, cujo
efeito se considera praticamente desprezível, independentemente da maior ou menor permeabilidade
natural que o terreno apresente, dada a sua diminuta dimensão.
Durante a fase de exploração, tendo em consideração as muito reduzidas áreas
impermeabilizadas pelas fundações dos apoios, não se perspetiva qualquer tipo de impacte ao nível da
redução da recarga dos aquíferos.
Segundo o EIA, não há qualquer apoio localizado em leito de cheia associado às linhas de água
atravessadas, pelo que não se prevê a ocorrência de obstáculos ao escoamento das águas, mesmo em
episódios de cheia.

7.2 Ecologia
7.2.1

Caracterização da Situação Atual

O projeto em estudo não interfere diretamente com áreas classificadas, apesar de se aproximar a
menos de 1,5 km, entre os apoios 90 e 99, do limite do Sítio de Importância Comunitária Alvão/Marão
e da Área Importante para as Aves Serra do Alvão e Marão.
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Relativamente à vegetação intersetada pelo troço da linha em avaliação, destacam-se as parcelas
de pinhal, soutos e matos baixos, sendo identificados no EIA os tipos de vegetação existente nos locais
dos apoios e respetivos vãos. No que respeita a habitats de interesse comunitário, o estudo identificou
a existência do habitat 9230 – Carvalhais galaico-portugueses de Quercus robur e Quercus pyrenaica
entre os apoios 90 e 93.
Relativamente à fauna, o EIA apresenta uma descrição completa da situação da referência.
Destaca-se a sobreposição parcial do projeto com áreas sensíveis e muito sensíveis à presença de
linhas elétricas aéreas, para aves de rapina, entre os apoios 84 a 96 e entre os apoios 96 a 99,
respetivamente.
Na sequência do solicitado na DIA da linha VVPA (totalidade do troço), foi realizado um estudo de
diagnóstico da população de lobo-ibérico na área de implantação da linha (Grupo Lobo, 2011), que
apresenta as áreas potencialmente mais utilizadas pelos lobos entre 2009 e 2011 e que correspondem
à cumeada da serra da Padrela, entre Guilhado e Lagoa, estendendo-se para norte, no vale de Sabroso
de Aguiar, para oeste na Serra do Alvão (Minhéu) e para sul/leste ao longo do troço inicial do rio
Tinhela e vales adjacentes.
7.2.2

Identificação e Avaliação de Impactes

Os impactes diretos que venham a ocorrer nos habitats resultam, sobretudo, da implantação dos
apoios e da abertura ou alteração dos acessos, com maior importância durante a fase de construção.
Genericamente, o projeto terá efeitos negativos na flora e vegetação (habitats) devido à necessidade
de abate de árvores, desmatações e decapagem do solo para instalação de apoios, assim como para a
criação de uma faixa de proteção da linha, o que ocorrerá durante a fase de exploração.
No entanto, verifica-se que a localização dos apoios, a seleção dos acessos e de áreas de estaleiro
permitem minimizar os impactes decorrentes, o que foi tido em consideração no projeto e no EIA.
No que respeita à afetação de habitat prioritário de carvalhais, não é expetável a ocorrência de
impacte decorrente do corte ou decote das árvores, uma vez que, no troço em causa, a diferença de
cota entre as árvores e os cabos da linha é suficiente para que tal não seja necessário.
Relativamente às áreas de soutos, o EIA refere que não será necessário o abate de castanheiros
para a abertura da faixa de proteção à linha, uma vez que estas árvores, habitualmente, não atingem
alturas que ultrapassem as distâncias de segurança em relação aos cabos da linha. No entanto, poderá
eventualmente haver necessidade de eliminar alguns castanheiros nas operações de colocação de
apoios, embora seja pouco provável.
Assim, deverão ser salvaguardas as manchas de soutos de castanheiros entre os apoios 55 a 57 e
60 a 61 que, para além do valor destes terrenos em termos de biodiversidade, possui um interesse
socioeconómico relevante a nível local, assim como o maciço florestal de coníferas associado ao
pa ue de laze de vivei o de Ti hela de Baixo, e t e os apoios
e
ue, pela elevada di e são
dos exemplares arbóreos, idade do povoamento e bom estado de conservação arbóreo, possui um
valor importante em biodiversidade e também em termos paisagísticos.
Durante a fase de construção, as perturbações e a perda e fragmentação de habitats constitui o
principal impacte negativo que incide sobre o lobo ibérico. A zona florestal entre Guilhado e Tinhela de
Cima (apoios 78 e 91) constitui uma área sensível e onde tem sido registada a presença regular de
lobo. Salienta-se que a alteração do traçado da linha, afastando-a de uma área sensível, constituiu
uma importante medida de minimização. Além disto, considera-se que o planeamento da obra, de
forma a não coincidir com a época de reprodução da espécie, permitirá a minimização dos impactes
decorrentes da perturbação da área.
Durante a fase de exploração, destacam-se impactes do projeto sobre a avifauna, uma vez que a
colisão com linhas aéreas de transporte de energia elétrica afeta quase todas as espécies de aves e
morcegos. O EIA destacou dois troços onde será mais provável a ocorrência de espécies mais sensíveis
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à colisão com linhas, entre os apoios 55 e 71A e entre 90 e 99. No entanto, este impacte é considerado
moderadamente significativo, pelo número de espécies ameaçadas presentes e pelo facto de os cabos
da linha se disporem em esteira vertical. Encontram-se também previstas medidas de minimização
incluídas no projeto, com a instalação de dispositivos de sinalização para a avifauna do tipo BFD (bird
fligth diverters), diminuindo a probabilidade de colisão.

7.3 Património
7.3.1

Caracterização da Situação Atual

O percurso da linha faz-se ao longo da encosta oriental da Serra da Padrela, no sentido norte-sul.
O traçado evita o vale do Tinhela e, portanto, os impactes sobre o Complexo Mineiro Romano de
Tresminas, passando a ocidente de Tinhela de Baixo, conforme decorreu do anterior procedimento de
AIA.
Na zona agora atravessada, o património cultural identificado (pesquisa documental e prospeção
de campo) possui menor valor patrimonial e é praticamente inexistente entre os apoios 71 a 96.
Destaca-se:
• No início do traçado foram identificadas três mamoas (1, 2 e 3: Canedos 1, 2 e 3), a distâncias
entre 120 e 180 metros do apoio 55;
• Junto ao apoio 57 encontra-se um pequeno edifício de apoio agrícola (4: Casario/Casarão),
vernacular e parcialmente arruinado;
• Entre os apoios 66 e 67 foram identificadas duas mamoas (12 e 13: Cima das Cortinhas 1 e 2), a
130 metros do apoio 66 e a 160 metros do apoio 67, respetivamente;
• Junto ao apoio 71, a cerca de 40 metros, encontra-se um montículo (14: Alto da Coutada) que
pode ser um monumento megalítico parcialmente destruído por caminhos ou entulhos
provenientes da abertura dos caminhos ou trabalhos agrícolas;
• A 125 metros do apoio 71B identifica-se outro monumento megalítico (8: Penedos Alvos);
• Junto ao apoio 97 implantam-se dois monumentos megalíticos (9 e 10: Alto da Presa 1 e 2), a
distâncias entre 95 e 130 metros, e um marco administrativo de divisão de freguesias (11: Alto
da Presa 3);
• Foi ainda identificada uma mamoa de consideráveis dimensões (Lameira Longa), mas já muito
afastada do traçado da linha – cerca de 1000 metros – segundo o desenho 6 do Aditamento ao
EIA, de Setembro de 2012.
A linha passa ainda relativamente próximo das povoações de Lagoa e Valugas (cerca de 300
metros), mas onde não se registam elementos patrimoniais de valor significativo.
A paisagem envolvente aos monumentos é marcada por espaços abertos, cumeadas ou planaltos,
ocupados por mato e alguns campos agrícolas. A intervisibilidade entre os monumentos e os
elementos do projeto será direta na maioria dos casos (sem barreiras visuais).
7.3.2

Identificação e Avaliação de Impactes

A execução do projeto implica ações durante a fase de construção, relacionadas com a
implantação das infraestruturas que constituem o projeto, que são potencialmente geradoras de
impactes negativos a nível patrimonial, como a desmatação, a abertura de acessos e circulação de
máquinas e o assentamento dos apoios.
Na fase de exploração importa salientar os impactes visuais dos apoios e da linha sobre os valores
patrimoniais e o seu enquadramento. Salienta-se que o traçado atravessa uma área com vários
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monumentos megalíticos, sendo que a ausência de edificações e uma paisagem pouco humanizada
são fatores de valorização patrimonial, sobretudo perante monumentos megalíticos pré-históricos.
Estas características serão postas em causa pela presença da linha, que constituirá uma perturbação
visual decorrentes da transformação da paisagem e do contexto envolvente das ocorrências
patrimoniais.
Excetuando o edifício de apoio agrícola (Casario/Casarão) e o marco administrativo (Alto da Presa
3), todos os outros elementos identificados são monumentos megalíticos, ressalvando o caso do Alto
da Coutada, para o qual há dúvidas.
Os monumentos megalíticos são sempre elementos patrimoniais importantes pela sua
antiguidade e significado histórico. Não está prevista – e não há motivos para que tal aconteça – a
destruição física de nenhum dos monumentos, pelo que o seu valor como reserva arqueológica/
estratigráfica, não é posto em causa pelo projeto.
No entanto, o interesse dos monumentos megalíticos não se restringe ao seu potencial para
escavação. Para o seu valor histórico concorrem também a localização geográfica e inserção
paisagística, porque a implantação destes monumentos obedeceu a uma intenção topográfica de
marcação e posse do território. O valor patrimonial é a soma destes valores, mais o seu potencial de
fruição pública. Os impactes visuais são, por isso, relevantes e devem ser considerados nesta avaliação,
mas o seu significado (nomeadamente a importância e a magnitude) dependem em grande medida do
estado de conservação e monumentalidade dos monumentos.
Os monumentos identificados não podem ser considerados em bom estado. Todos mostram
sinais de violação e nenhum se encontra restaurado ou foi objeto de investimentos destinados a
favorecer a fruição pública (turística/pedagógica). Por outro lado, Canedos 2 e 3, Alto da Presa 1 e 2 e,
sobretudo, Lameira Longa e Penedos Alvos, conservam mamoas de dimensões razoáveis bem visíveis,
com potencial de reabilitação e fruição. Em situações semelhantes, escavações arqueológicas puseram
a descoberto estruturas de grandes dimensões e interesse, pelo que existe sempre uma margem de
incerteza grande sobre o potencial.
Tendo em conta dos dados disponíveis, ponderada a natureza e estado de conservação dos
monumentos, a importância do projeto e os seus antecedentes e a distância entre os monumentos e
os elementos do projeto, avaliam-se os impactes como negativos, moderados, certos, permanentes e
irreversíveis, carecendo da implementação de medidas de minimização adequadas.

7.4 Solos e Ocupação do Solo
7.4.1

Caracterização da Situação Atual

Verifica-se que a maior parte da área atravessada pelo projeto tem usos florestais e de matos e
pastagens, estando afastada das principais povoações e de áreas de uso mais intenso pelas populações
locais.
Todas as áreas urbanas e urbanizáveis (considerando-se aqui as áreas previstas para expansão e
proteção urbana definidas nos instrumentos de gestão do território, mesmo que atualmente não
estejam ainda edificadas) foram evitadas pelo traçado da linha.
Nenhum dos apoios projetados se localiza sobre terrenos agrícolas de regadio nem em solos
integrados na RAN.
O EIA apresenta uma quantificação das localizações previstas dos apoios nas classes de solo
afetadas, apresentado no quadro seguinte:

Processo AIA n.º 2592

13/32

Parecer da Comissão de Avaliação
Linha Valpaços – Vila Pouca de Aguiar, a 220 kV. Troço entre o apoio 55 e o apoio 99 (antigo 91)

Classe principal

Tipo de uso

Número de apoios

Agrícola

Sequeiro

4

Floresta

Castanheiro

2

Pinhal

14

Matos

28

Matos e pastagens

Quadro 1 – Localização dos apoios nos usos dominantes do solo (Fonte: EIA)

7.4.2

Identificação e Avaliação de Impactes

Considerando a informação apresentada no EIA, e acima referida, dos 48 apoios da linha, 4 serão
implantados em parcelas de terreno com usos agrícolas de sequeiro. Apesar de comprometerem a
manutenção dos usos na área utilizada pelos apoios, esta alteração terá um significado muito reduzido
e de carácter local. A maioria dos apoios ficará sobre solos de matos e pastagens (28 apoios) e em
zonas de pinhal (14 apoios).
Muito embora estes impactes assumam um reduzido significado, face à área diretamente
ocupada pelos apoios, a abertura da faixa de proteção à linha, com uma largura de 45 m centrados no
eixo da linha, potenciará os impactes negativos, sobretudo nas áreas de floresta de pinhal, já que são
espécies de crescimento rápido. O EIA refere que as áreas de pinhal se encontram relativamente
dispersas ao longo do traçado e que a linha foi projetada em grande parte perto dos limites dessas
áreas, minimizando estes impactes. No entanto, o parecer conjunto das Juntas de Freguesia e
Entidades Gestoras das Áreas Baldias submetidas a regime florestal considera que o impacte
socioeconómico pela perda de produção de pinhal será muito significativo.
Os apoios 68, 69 e 75 aproximam-se dos limites de perímetros dos aglomerados de Valugas e
Lagoa, pelo que a sua implantação deverá ocorrer no limite do espaço canal definido para o projeto.

7.5 Socioeconomia
7.5.1

Caracterização da Situação Atual

O estudo identifica as várias as povoações ao longo de todo o traçado e próximas à linha: Tazém,
no concelho de Valpaços, onde este troço se inicia, Lagoa, Valugas (ou Balugas), Tinhela de Baixo,
Tinhela de Cima e Guilhado, todas no concelho de Vila Pouca de Aguiar, sendo referido que a linha não
interfere com a área edificada de qualquer delas, nem com o seu perímetro urbanizável.
As povoações mais próximas ao traçado são Lagoa e Valugas (ambas na freguesia de Bornes de
Aguiar, concelho de Vila Pouca de Aguiar), a cerca de 150 m do seu limite edificado, sendo estas
povoações, assim como Tazém (concelho de Valpaços), as que terão uma relação de proximidade
visual mais efetiva com a linha. O estudo salienta que nestes dois casos a linha se desenvolve próximo
das torres eólicas do Parque Eólico do Alto da Coutada, que constituem uma referência visual bastante
mais significativa no horizonte destas povoações.
O estudo procede a uma caraterização das povoações referindo que se trata de povoações de
dimensão reduzida, com poucas dezenas de habitantes, essencialmente de carácter habitacional,
verificando-se o uso agrícola mais intensivo do solo na sua envolvente imediata, com parcelas de horta
e de culturas de regadio, em parcelas de reduzida dimensão, ocorrendo alguns estabelecimentos
pecuários. Não foram identificadas áreas industriais nem de localização de serviços nestes locais.
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O estudo salienta que o traçado não sobrepassa qualquer habitação e, ao longo do traçado da
linha, apenas se identificaram três situações de habitações a menos de 200 metros do traçado: nos
limites das povoações de Lagoa e de Valugas e uma habitação isolada já fora, mas próxima, do
perímetro desta última povoação; em todos estes casos, a distância das habitações à linha é de 150
metros.
Todas as povoações referidas têm como principal eixo de comunicação a ER206, mas apenas
Lagoa e Valugas se situam diretamente ao longo dessa via, estando as restantes a ela ligadas por
estradas municipais.
Relativamente a exploração de pedreiras o estudo refere a existência de algumas áreas ativas de
mineração no concelho de Vila Pouca de Aguiar, e identifica um depósito de explosivos relativamente
próximo à linha, na zona de Guilhado, que dispõe de um perímetro de proteção, para apoio destas
atividades mineiras, não existindo qualquer interferência com o projeto.
Quanto à instalação de parques eólicos, o traçado aproxima-se bastante de três parques: Alto da
Coutada, o mais extenso e com maior número de aerogeradores, instalado ao longo da linha de festo
da serra, com algumas máquinas muito próximo da ER206 e do traçado da linha, e os de Negrelo e de
Salgueiros-Guilhado, ambos nas áreas planálticas próximas da Subestação de Vila Pouca de Aguiar, já
na parte final do projeto.
Também se verifica, conforme referido no estudo, a ocorrência de atividades de turismo de
natureza, estando diversos percursos pedestres e cicláveis demarcados e promovidos no concelho de
Vila Pouca de Aguiar. O traçado interseta um destes percursos, que se inscreve entre Tinhela de Baixo
e Valugas, numa zona florestada de montanha mas onde já se encontram também implantados
diversos aerogeradores do Parque Eólico do Alto da Coutada.
Refere-se, ainda, a incidência do projeto sobre áreas de produção florestal de Lagoa, Balugas,
Tinhela de Baixo, Guilhado e Raiz do Monte.
7.5.2

Identificação e Avaliação de Impactes

O estudo refere que não são esperados impactes com significado sobre o ambiente sonoro
envolvente e de maior proximidade a habitações, como junto a Lagoa e Valugas, nem haverá riscos
acrescidos relacionados com a exposição humana aos campos eletromagnéticos gerados pela linha,
sendo justificado que os valores destes campos e as distâncias a que se encontram as ocupações de
carácter permanente, como habitações e equipamentos, «permitem assumir que não haverá impactes
sobre a saúde humana decorrentes da exposição aos campos eletromagnéticos com origem no
funcionamento da linha Valpaços - Vila Pouca de Aguiar, quer deste troço quer dos restantes troços, já
aprovados, que constituirão essa linha».
Também é referido que a presença da linha não terá implicações significativas para a possível
exploração de recursos mineiros no concelho de Vila Pouca de Aguiar nem para a exploração de
castanheiro manso, cultura que tem vindo a ganhar importância em toda a região.
Como impactes positivos, é referido que, na fase de construção, o funcionamento do estaleiro e a
presença de mão-de-obra poderá potenciar a aquisição de alguns bens e serviços à escala local e subregional, nomeadamente de bens alimentares e de serviços pessoais.
O acesso aos locais de obra é facilitado pela relativamente densa rede de caminhos locais
utilizáveis, pelo que não se preverem impactes significativos sobre as circulações locais.
No interior da zona de proteção à linha (faixa com 45 metros de largura, centrada no eixo da linha
e ao longo de todo o seu traçado) devem ser evitados alguns usos do solo, por necessidade de
manutenção de distâncias mínimas de obstáculos à linha (definidos no Regulamento de Segurança de
Linhas Elétricas de Alta Tensão), pelo que a implementação desta servidão tem desde logo em
consideração estes impedimentos. É referido no EIA que as indemnizações aos proprietários são
calculadas tendo em conta estas possíveis alterações nos usos atuais dos terrenos.
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O estudo prevê um impacte sobre as explorações florestais de pinhal, que ocorre sobretudo na
faixa ao longo dos apoios 70 a 90, de modo intermitente. Outras espécies valorizadas pela sua
importância económica serão menos atingidas, como os bosques de pseudotsugas, de que o traçado
se desvia significativamente. A afetação de outras espécies arbóreas, com interesse ecológico ou
económico, só ocorrerá, eventualmente, em caso pontual e localizado, devido a colisão com os locais
dos apoios, onde não seja possível ajustá-los no terreno, sendo sem significado em termos de
avaliação de impactes.
De acordo com o parecer recebido, as Juntas de Freguesia e as Entidades Gestoras das Áreas
Baldias submetidas a Regime Florestal consideram que a perda de produção florestal resultante da
desflorestação necessária para garantir as distâncias de segurança impostas pelo Decreto
Regulamentar 1/92, de 18 de fevereiro, constitui um impacte socioeconómico significativo.
O estudo destaca que todo o corte ou perda de condições de exploração de áreas florestais pela
construção da linha é objeto de compensação negociada entre o proponente, a REN, S.A. e os
proprietários dos terrenos envolvidos, quer para a colocação dos apoios quer para a abertura de
acessos.
Considera-se que este impacte é significativo no enquadramento socioeconómico local e deve ser
objeto de compensação no âmbito dos processos de negociação de indemnizações com os
proprietários e arrendatários das áreas diretamente afetadas pelo projeto, ou decorrentes de menores
valias fundiárias, bem como de desativação de atividades económicas, a ser objeto de monitorização.
Relativamente às áreas de soutos, o EIA refere que não será necessário o abate de castanheiros
para a abertura da faixa de proteção à linha, uma vez que estas árvores, habitualmente, não atingem
alturas que ultrapassem as distâncias de segurança em relação aos cabos da linha. No entanto, poderá
eventualmente haver necessidade de eliminar alguns castanheiros nas operações de colocação de
apoios, embora seja pouco provável.

7.6 Paisagem
7.6.1

Caracterização da Situação Atual

 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 a o do o o Estudo Co t i utos pa a a Identificação e Caracterização da Paisagem em Portugal
Co ti e tal de Ca ela d'A eu
, a á ea de estudo i se e-se na grande unidade de paisagem
T ás-os-Mo tes , ais p e isa e te a U idade
“e as da Falpe a e Pad ela .
A área em estudo apresenta cotas oscilando sensivelmente entre os 200 m no fundo dos vales
(dos rios Avelâmes, Corgo, Tinhela e rio de Curros) e os mais de 1100 m nas serranias (serras da
Falperra e da Padrela). É uma zona de encostas com declives acentuados, com declives mais suaves
nos fundos dos vales das principais linhas de água (rios Torno, Avelâmes e Corgo) e no topo das serras.
As encostas viradas a noroeste, sobre os vales dos rios Avelâmes e Côrgo (que atravessam,
respetivamente, Bornes de Aguiar e Vila Pouca de Aguiar) são longas (com desníveis de cerca de 400
m), muito declivosas e expostas às povoações localizadas nestes vales. Por outro lado, as encostas
viradas a sudeste, sobre os vales do rio Tinhela e da ribeira de Frades, apresentam declives mais
suaves e desníveis muito menores (na ordem dos 100 m), que constituem barreiras visuais naturais,
criando pequenas zonas visualmente contidas.
No EIA definem-se, dentro desta unidade, 4 subunidades de paisagem (SUP): Vales do Alvão,
Vales do Avelames e do Corgo, Serra da Padrela e Encostas do Tinhela e Curros. Apenas as duas
últimas são afetadas diretamente pelo projeto em análise e são descritas do seguinte modo:
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•

•

Serra da Padrela: constitui-se como a zona mais elevada do corredor em estudo,
materializada por vertentes graníticas e xistosas pedregosas de declives por vezes
bastante acentuados, cujos pontos mais altos se localizam em zonas mais aplanadas e se
encontram assinalados pelos marcos geodésicos de Padrela, Penedos Alvos, Guilhado e
Negrelo, com cotas superiores a 1000 m. Observa-se uma ocupação dominada por matos
pontuados por afloramentos rochosos e por floresta de produção, sendo que a ocupação
humana ocorre sobretudo no sopé desta serra. Esta é a principal SUP atravessada pela
linha (a partir do apoio 64 até ao final do traçado).
Encostas do Tinhela e Curros: caracteriza-se por vales fortemente encaixados, com
encostas onde os declives ultrapassam os 25%. Pontualmente, surgem algumas cumeadas
já mais aplanadas. Destaca-se nesta unidade a presença de matos e de floresta de
produção, nomeadamente pinhal. Nesta SUP inscreve-se o troço inicial do traçado em
estudo, do apoio 55 ao 63.

 Análise visual da Paisagem
A Paisagem compreende também uma componente cénica, caracterizada com base em três
parâmetros: Qualidade Visual, Absorção Visual e Sensibilidade Visual. No que respeita a esta análise, o
EIA define a área de estudo da seguinte forma:
A Qualidade Visual da Paisagem é variável na área de estudo, com predomínio de áreas de
qualidade visual média. No entanto, constata-se a presença de alguns núcleos de elevada e muito
elevada qualidade visual.
A Capacidade de Absorção é também variável ao longo da área estudada, predominantemente
baixa, aumentando à medida que se descem as encostas e se atinge o fundo dos vales mais encaixados
e na metade sudeste do buffer considerado. O troço médio do corredor em análise desenvolve-se
paralelamente a uma linha de festo, ligeiramente a nascente da mesma. A capacidade de absorção
visual do território é maior neste lado das encostas, pelo que a implantação da linha nesse local é
vantajosa.
No que se refere à Sensibilidade Visual da área de estudo, esta apresenta-se globalmente elevada
a noroeste da linha de festo atrás referida e média a baixa a sudeste desta linha. É
predominantemente baixa na maioria dos locais de implantação dos apoios de linha, sendo
pontualmente elevada e muito elevada.
7.6.2

Identificação e Avaliação de Impactes

De uma forma geral, a implantação de uma LMAT induz necessariamente a ocorrência de
impactes negativos na Paisagem. Os impactes da implantação da linha na paisagem decorrem,
sobretudo e em primeira instância, 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. Os impactes identificados no EIA são os seguintes:
 Fase de construção
Durante esta fase ocorrerão impactes negativos de carácter temporário, cuja magnitude de
ocorrência depende da intensidade da ação, bem como da exposição cénica da área de intervenção.
Assim, os impactes identificados são os seguintes:
• Desorganização espacial e funcional da paisagem devido a circulação de máquinas pesadas;
deposição de materiais e aumento de poeiras no ar. Impacte negativo, temporário, reversível,
de magnitude reduzida e significância baixa, pontualmente mais elevada.
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•

•
•

Desmatação em áreas de abertura de novos caminhos, zona de implantação e envolvente dos
apoios (cerca de 400 m2/apoio para possibilitar a movimentação de maquinaria). Impacte
negativo, permanente, parcialmente reversível, de reduzida magnitude e pouco significativo.
Introdução de elementos exógenos. Impacte negativo, permanente, irreversível, de média
magnitude e significativo.
Instalação dos estaleiros e parques de materiais: não se conhece a localização dos estaleiros,
pelo que não é possível avaliar este impacte com rigor. Impacte negativo, temporário,
reversível, de magnitude reduzida e pouco significativo.

 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 induzirão um impacte mais elevado.
Esta é uma paisagem com presença de vários elementos visualmente dissonantes já presentes –
nomeadamente parques eólicos, a subestação de Vila Pouca de Aguiar e respetivas linhas –, pelo que
se optou por localizar esta nova linha em estudo nas proximidades desses elementos, de modo a
libertar as áreas envolventes de perturbações. O troço da linha VVPA em análise segue a linha principal
de festos da serra da Padrela, já pontuado por aerogeradores em praticamente toda a sua extensão,
nas encostas viradas a sudeste, onde os aglomerados populacionais são menos frequentes e, como tal,
onde a capacidade de absorção visual do território é superior.
A linha será visível das povoações e vias envolventes em praticamente todo o seu traçado. As
bacias visuais realizadas, considerando a presença de observadores nas povoações situadas num raio
de 5 km, são sintetizadas no quadro abaixo e traduzem-se na análise de impactes que se segue.

Localidade

Apoios visualizados

Nº total de apoios
visualizados

Guilhado

AP90 a AP93

4

Tinhela de Baixo

AP71B, AP73, AP80 a AP83, AP87, AP90, AP92

9

Tinhela de Cima

AP74, AP92 e AP93

3

Valugas

AP75 a AP77, AP80, AP84 a AP87, AP89, AP90

10

Vreia de Bornes

AP67, AP69 e AP70

3

Lagoa

AP63 a AP67

5

Tazém

AP55 a AP58

4

Quadro 2 – Apoios visualizados a partir das localidades (Fonte: EIA)

•
•

•

Introdução de descontinuidades visuais pela presença da linha. Impacte negativo, direto,
certo, permanente, de magnitude moderada, moderadamente ou pouco significativo.
Agravamento do grau de artificialização e do desordenamento visual da paisagem. Impacte
negativo, direto, permanente, de magnitude reduzida, moderadamente ou pouco significativo.
Incremento da sensação de desconforto visual. Impacte negativo, direto, certo, permanente,
de magnitude reduzida, moderadamente ou pouco significativo.
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8. Análise dos Impactes Cumulativos do Projeto
Na área de implantação do troço da linha VVPA, entre o apoio 55 e o apoio 99, existem outros
projetos que provocam impactes ambientais de caráter cumulativo com os do presente projeto.
Salientam-se os parques eólicos do Alto da Coutada, de Negrelo e de Guilhado, com as respetivas
linhas elétricas, assim como outras linhas, assumindo mais significado as linhas de muito alta tensão
que estabelecem ligação à subestação de Vila Pouca de Aguiar.
Decorrente das características destes projetos, destacam-se os impactes cumulativos previstos na
paisagem e na ecologia.
No que respeita aos impactes na paisagem, o facto deste troço da linha se localizar numa zona
com vários elementos visualmente dissonantes já presentes acentua o efeito cumulativo. No entanto,
a sua localização numa área onde já existem outras infraestruturas, ao longo de uma via de
comunicação (ER206) e na proximidade de aerogeradores, limita do efeito de fragmentação do
território e liberta de perturbações as áreas envolventes, nomeadamente a vertente poente da Serra
da Padrela.
Relativamente aos impactes cumulativos com a ecologia, destacam-se o expetável acréscimo do
risco de colisão de aves, face ao atualmente existente. No entanto, este impacte é minimizado pela
proximidade a outras infraestruturas, nomeadamente da linha do parque eólico do Alto da Coutada e
da ER206. Este facto conduziu a que não fossem abertas nas faixas de proteção à linha, o que
minimizou o impacte sobre outras espécies, nomeadamente sobre o lobo ibérico.
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9. Resumo dos Resultados da Consulta Pública
A Consulta Pública decorreu durante 35 dias úteis, de 24 de outubro a 12 de dezembro de 2012.
Durante esta fase foram recebidas dez exposições com a seguinte proveniência:
Autarquias:
• Câmara Municipal de Vila Pouca de Aguiar
• Câmara Municipal de Valpaços
• Parecer conjunto das Juntas de Freguesia de Bornes de Aguiar, Vila Pouca de Aguiar e Vreia de
Jales e Entidades Gestoras das Áreas Baldias submetidas a regime florestal de Lagoa, Balugas,
Tinhela de Cima, Tinhela de Baixo, Guilhado e Raiz do Monte.
Entidades
• ANA – Aeroportos de Portugal
• ANACOM – Autoridade Nacional de Comunicações
• DGADR – Direcção-Geral de Agricultura e Desenvolvimento Rural
• Direção Regional de Economia do Norte
• Estado Maior da Força Aérea
• Turismo de Portugal, IP
Empresas
• ENEOP 2 – Exploração de Parques Eólicos
 Síntese das posições:
- Da análise dos pareceres apresentados em sede de consulta pública ressalta a posição
desfavorável, embora passível de ser revista, apresentada pelo município de Vila Pouca de
Aguiar, Juntas de Freguesia de Bornes de Aguiar, Vila Pouca de Aguiar e Vreia de Jales,
Entidades Gestoras das Áreas Baldias submetidas a regime florestal de Lagoa, Balugas, Tinhela
de Cima, Tinhela de Baixo, Guilhado e Raiz do Monte e ANACOM.
- A empresa ENEOP2 e a Câmara Municipal de Valpaços expressam posição favorável, embora
com condições.
- As entidades ANA – Aeroportos de Portugal, DGADR, o Estado Maior da Força Aérea e
Turismo de Portugal não se opõem ao projeto.
 Posição desfavorável (embora passível de ser revista):
O município de Vila Pouca de Aguiar fundamenta a sua posição nos impactes negativos
decorrentes da desvalorização da paisagem e consequente afetação do turismo e atividades conexas,
na proliferação de linhas próximas de aglomerados populacionais, na perda de rendimento associada à
impossibilidade de manter a exploração de espécies de rápido crescimento (pinheiro bravo) na faixa
compreendida pela linha e respetiva servidão de 45 m e na afetação de habitats e avifauna.
Pondera, no entanto, rever a sua decisão desde que sejam:
• adotadas medidas de minimização que passem pelo enterramento parcial da linha junto à
subestação de Vila Pouca de Aguiar, face à existência de uma grande confluência de linhas
nesse local;
• contempladas formas de compensação pelas perdas provocadas, vertidas num Plano de Ação
de Compensação Socioeconómica e Cultural dos territórios afetados pela construção da linha,
que não colidam com os interesses dos residentes nem comprometa projetos de interesse
para o desenvolvimento local.
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O parecer conjunto das Juntas de Freguesia de Bornes de Aguiar, Vila Pouca de Aguiar e Vreia de
Jales e das Entidades Gestoras das Áreas Baldias submetidas a Regime Florestal de Lagoa, Balugas,
Tinhela de Baixo, Guilhado e Raiz do Monte fundamenta a sua decisão nos impactes negativos
decorrentes da implementação do projeto, designadamente:
• Descaracterização da Paisagem;
• Interferência na qualidade de vida da população resultante da proximidade das linhas às
povoações de Guilhado, Balugas e Lagoa e exposição das populações aos campos
eletromagnéticos;
• Impactes socioeconómicos decorrentes da afetação das atividades desenvolvidas no território
atravessado:
- Afetação de áreas florestais, incultos e espaços agrícolas pela linha e respetiva servidão, o
que implica uma perda da produção de pinheiro bravo;
- Aumento das áreas desflorestadas para garantir as distâncias de segurança,
essencialmente na área do baldio de Lagoa (Apoio 71A), em Balugas (apoios 71B, 71C, 74,
75 e 76), Tinhela de Cima (apoios 77, 79 e 80), Tinhela de Baixo (apoios 81 a 87) e Guilhado
(apoios 88, 89, 90 e 96);
- Afetação de plantações novas de castanheiro no baldio de Lagoa (apoios 60, 61 e 71A);
- Condicionamento de algumas atividades agrícolas e agroflorestais desenvolvidas por
compartes.
• Inviabilização pela implantação dos apoios 98 e 99 da instalação de um parque eólico e
respetiva central de aproveitamento de energia elétrica da empresa ENERGIEKONTOR III –
Energias Alternativas, Unipessoal, Lda., e, consequente, inviabilização das contrapartidas
financeiras destinadas às populações locais afetadas pela sua construção;
• Inviabilização da prática de voo livre junto a Lagoa pela implantação do apoio 69.
Este parecer conjunto considera que a posição desfavorável poderá vir a ser revista desde que
sejam ponderadas formas de compensação, pelo período de vida útil do projeto, que garantam:
• a indemnização dos proprietários pela perda de produção florestal resultante da
desflorestação necessária para garantir as distâncias de segurança impostas pelo Decreto
Regulamentar 1/92, de 18 de fevereiro;
• a indemnização dos proprietários pela perda de áreas com potencial florestal;
• a compatibilização do projeto de instalação da linha com os projetos de interesse para o
desenvolvimento local acima identificados, sendo que, em caso de incompatibilidade, devem
os proprietários ser indemnizados na mesma proporção.
O ICP-ANACOM emite parecer desfavorável ao projeto em apreço face à previsível interposição da
infraestrutura com o feixe hertziano Padrela<>Marão (em constituição e sem servidão radielétrica
legalmente estabelecida). Na zona de cruzamento (junto do apoio 84) o terreno situa-se à cota 1068 e
a zona de desobstrução associada ao feixe efetuar-se-á a partir da cota 1129m o que deixa uma
altitude livre de 61m. Considerando que o apoio terá uma altura de 74,6m é previsível que a linha se
venha a situar dentro da zona de desobstrução associada ao feixe hertziano interferindo, assim, com o
seu funcionamento.
 Posição favorável condicionada:
A Câmara Municipal de Valpaços salienta o facto da linha se situar em área de elevado valor
natural, cultural e paisagístico e apresenta algumas condições à execução do projeto:
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Respeitar as culturas instaladas na implementação da infraestrutura e no estabelecimento da
respetiva servidão;
Selecionar criteriosamente a localização de apoios, minimizando o abate de castanheiros, a
única fonte de rendimento das populações locais.

A empresa ENEOP2, proprietária dos parques eólicos do Alto da Coutada e Salgueiros/Guilhado,
considera não ter razões para se opor ao projeto, desde que seja assegurado o acompanhamento do
desenvolvimento do projeto e construção por parte da ENEOP2 e a implementação dum conjunto de
medidas de mitigação e compatibilização do projeto com as infraestruturas o parque eólico,
designadamente:
• Respeitar uma distância mínima de cerca de 150 m entre o eixo da linha e o eixo dos
aerogeradores, o que implicará um ajuste da localização de alguns apoios e, eventualmente,
pequenos ajustes de traçado, dentro do corredor definido, alterações a apreciar e validar pela
ENEOP2 através da apreciação do projeto da linha a escala adequada;
• Piquetar os locais de implantação dos apoios antes do início da construção, permitindo a sua
verificação pela ENEOP2, de modo a preservar a integridade das infraestruturas do parque
eólico, nomeadamente dos cabos elétricos subterrâneos;
• Dar a conhecer, previamente, à ENEOP2 os planos dos acessos provisórios e das medidas de
proteção preconizadas para assegurar as medidas de proteção necessárias aos cabos
subterrâneos, sempre que tenham de ser abertos acessos provisórios para aceder aos locais
de implantação dos apoios da linha, acessos esses que cruzem as valas onde estão instalados
os cabos;
• Assegurar, durante a fase de obra, medidas de minimização do desgaste provocado pelos
transportes ou outros trabalhos sobre os acessos definitivos dos parques eólicos e das
respetivas obras de drenagem de águas, devendo ainda comprometer-se a repor o estado em
que os mesmos se encontravam antes do início de construção da linha;
• Assegurar que os trabalhos de construção e exploração/manutenção da linha não impliquem
ou exijam – por exemplo, por razões de criação de segurança para a realização de trabalhos –
interrupções da produção dos aerogeradores ou do fornecimento de energia dos parques
eólicos à rede. Devendo, para o efeito, seccionar métodos/processos que permitam ir a
encontro do suprarreferido, nomeadamente no que respeita à não utilização de meios aéreos
no interior do parque.
 Inexistência de interferências com Estudos ou Projetos da competência de diferentes entidades:
Os pareceres apresentados pelas entidades ANA – Aeroportos de Portugal, DGADR, Estado Maior
da Força Aérea e Turismo de Portugal não se opõem ao projeto uma vez que este não interfere ou
afeta:
- nenhuma servidão aeronáutica civil;
- estudos, projetos ou ações da competência da DGADR
- nenhuma servidão de Unidades Afetas à Força Aérea
- o funcionamento dos equipamentos de feixes hertzianos da Força Aérea.
- a atividade turística nos concelhos de Valpaços e Vila Pouca de Aguiar
A DRE Norte remeteu o convite a participar na consulta pública à Direção Geral de Energia e
Geologia por ser o projeto em apreço da competência dessa entidade, não tendo sido recebido
contributo da entidade licenciadora.
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São apresentadas algumas condicionantes e recomendações que a seguir se enunciam:
• Condicionantes:
ANA, Aeroportos de Portugal
- Submeter à apreciação da ANA, SA o projeto definitivo da Linha no âmbito da Servidão
Aeronáutica Geral.
- Sinalizar/balizar os elementos constitutivos da linha que se enquadrem na definição de
o stá ulos à navegação aérea, de acordo com a Circular de Informação Aeronáutica nº
10/03, de 6 de Maio, nomeadamente nas situações de cruzamento, ou implantação na área
non aedificandi de Itinerários Principais e/ou Complementares.
• Medidas de Minimização/Compensação:
ANA, Aeroportos de Portugal
- Estabelecer um programa de monitorização e manutenção das balizagens que assegure o seu
bom estado e funcionamento ininterrupto.
Turismo de Portugal
- Implementar as medidas de minimização e dos planos de monitorização previstos,
destacando-se a implementação da proposta de recuperação paisagística da área a
intervencionar na fase de construção.
• Recomendações:
ANA, Aeroportos de Portugal
- Consultar as entidades gestoras de meios afetos ao combate a incêndios;
- Consultar a Força Aérea Portuguesa.
DGADR - Direcção-Geral de Agricultura e Desenvolvimento Rural
- Consultar a Direção Regional de Agricultura e Pescas do Norte – DRAP Norte.
 Análise das questões colocadas no âmbito da Consulta Pública
As preocupações manifestadas nos contributos recebidos foram tidas em consideração na
avaliação do projeto, tendo a CA incluído, no presente parecer, as condicionantes e medidas
consideradas adequadas e necessárias.
Salientam-se os seguintes aspetos:
- Relativamente à possível afetação da instalação de um parque eólico pela implantação dos
apoios 98 e 99, foi solicitada informação à empresa ENERGIEKONTOR sobre o parque eólico
previsto, sua localização, fase de desenvolvimento e eventual sobreposição/interferência com
a linha, não tendo sido recebida qualquer informação sobre este assunto;
- Quanto à afetação da prática de voo livre junto a Lagoa pela implantação do apoio 69, foi
solicitada a pronúncia sobre o projeto à Federação Portuguesa de Voo Livre, bem como a um
conjunto de clubes regionais que praticam a modalidade. No entanto, não foi recebido
nenhum comentário sobre a questão em apreço.
- No que respeita à indemnização dos proprietários pela perda de produção florestal,
decorrente da necessidade de manutenção de uma faixa de proteção à linha, esta encontra-se
já prevista através da aplicação da legislação em vigor.
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10. Síntese Conclusiva
O projeto em avaliação constitui um troço da linha elétrica de muito alta tensão Valpaços - Vila
Pouca de Aguiar, a 220 kV, entre os apoios 55 ao 99. O projeto da linha Valpaços - Vila Pouca de Aguiar
foi anteriormente sujeito a procedimento de AIA, tendo culminado na emissão de uma DIA
desfavorável ao traçado da linha compreendido entre os apoios 59 a 80, o que conduziu à necessidade
de apresentação de um novo projeto para este troço. Assim, o projeto em apreciação inicia-se no
apoio 55, que integra um dos troços já aprovados da linha VVPA, e termina no apoio 91 do segundo
troço aprovado da linha VVPA, que foi renumerado como apoio 99.
Desta forma, este troço da linha justifica-se, em primeira instância, pela necessidade de
estabelecer a ligação entre os dois troços já aprovados, viabilizando, assim, a totalidade da ligação
elétrica e os seus objetivos globais.
A linha Valpaços - Vila Pouca de Aguiar integra-se na Rede Nacional de Transporte (RNT) de
eletricidade e permitirá estabelecer a ligação entre a Subestação de Valpaços e a Subestação de Vila
Pouca de Aguiar. Esta ligação visa o reforço da RNT na região a norte do rio Douro, particularmente na
região de Trás-os-Montes, com o objetivo geral de melhoria do abastecimento elétrico à região e para
fecho da malha de ligações da RNT no norte do país.
Esta linha, no troço entre os apoios 55 a 99, desenvolve-se nos concelhos de Valpaços e Vila
Pouca de Aguiar, ao longo de cerca de 15,5 km e com 48 apoios.
Os principais impactes positivos deste projeto decorrem, essencialmente, da viabilização da
totalidade da linha, permitindo, assim, a concretização dos seus objetivos globais, com o reforço da
RNT nesta região.
No que respeita aos impactes negativos, salienta-se que o território atravessado por este projeto
apresenta potencialmente condições para a ocorrência de impactes significativos, pela presença de
valores naturais, sociais e patrimoniais importantes.
No entanto, as reformulações dos anteriores projetos, com alterações no traçado da linha,
permitiram ultrapassar as principais situações impactantes. Salienta-se que o traçado atual permite
evitar e minimizar a afetação de áreas sensíveis para a conservação do lobo-ibérico e evitar a afetação
da área envolvente ao Complexo Mineiro Romano de Tresminas.
Destacam-se os principais impactes negativos mais significativos associados ao projeto:
- Durante a fase de construção, é previsível o afastamento temporário da fauna, associado à
perturbação causada pela circulação de veículos e maquinaria e pelo corte de manchas
florestais. Relativamente à avifauna, este impacte sentir-se-á durante o período de nidificação
e sobretudo entre os apoios 55-71A e 90-99; quanto ao lobo ibérico, será na época de
reprodução, entre os apoios 63-91, podendo causar perturbação e fragmentação do habitat;
- Durante a fase de exploração, o impacte mais significativo sobre a componente ecológica
verifica-se sobre a avifauna, com o risco de colisão das aves com os cabos das linhas,
sobretudo nos troços dos apoios 55-71A e 90-99. A constituição de uma faixa de proteção da
linha em áreas de pinhal poderá também implicar impactes sobre o lobo ibérico, pela
diminuição e fragmentação do habitat;
- A criação da faixa de proteção da linha implicará o abate de espécies florestais de crescimento
rápido, com a diminuição de áreas de produção florestal, o que constitui um impacte
socioeconómico moderadamente significativo;
- A presença de uma linha elétrica constituirá uma interferência visual na paisagem local, com a
criação de descontinuidades visuais, artificialização e desordenamento visual da paisagem. No
entanto, a localização da linha numa área onde já existem outras infraestruturas, ao longo de
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uma via de comunicação (ER206) e na proximidade de aerogeradores, limita do efeito de
fragmentação do território e liberta de perturbações as áreas envolventes.
De forma a minimizar os impactes negativos identificados, são previstas medidas de minimização,
nomeadamente a limitação de trabalhos de construção nas épocas mais sensíveis para a fauna, a
sinalização da linha para a avifauna, a plantação de espécies florestais autóctones ao longo da faixa de
proteção da linha. Desta forma, com a implementação de medidas adequadas, os impactes negativos
do projeto são considerados aceitáveis.
Face ao exposto, ponderando os impactes positivos e negativos do projeto, a CA considera que o
projeto de execução do troço da linha Valpaços - Vila Pouca de Aguiar, a 220 kV, entre os apoios 55 a
99, é ambientalmente viável, emitindo-se parecer favorável ao mesmo, condicionado ao
cumprimento das condicionantes, medidas e planos de monitorização discriminados no seguinte
ponto do parecer.
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11. Condicionantes, Elementos a Apresentar, Medidas de Minimização e Planos de
Monitorização
11.1 Condicionantes ao Projeto
1. Compatibilização do projeto com a futura servidão radioelétrica de proteção à ligação
hertziana Padrela<>Marão, nomeadamente do apoio 64.
2. Compatibilização do projeto com as estruturas dos parques eólicos de Alto da Coutada e de
Salgueiros-Guilhado, nomeadamente o cumprimento de distâncias mínimas entre o projeto e
os aerogeradores, assim como a preservação das infraestruturas dos parques eólicos durante
a fase de construção.

11.2 Elementos a apresentar
Deverá ser remetido à Autoridade de AIA para análise e aprovação:
1. Apresentação do Plano de Acompanhamento Ambiental alterado, de forma a integrar todas
as medidas adicionais preconizadas no presente parecer. Deverá ser remetido e aprovado
previamente ao licenciamento.
2. Documento contendo informação sobre os locais de estaleiro e de deposição de materiais,
bem como os acessos a criar ou beneficiar, com memória descritiva e plantas. O documento
deverá informar das frentes de trabalho e do número de postos de trabalho a criar. Deverá
ser remetido e aprovado previamente ao licenciamento.

11.3 Medidas de Minimização
O Plano de Acompanhamento Ambiental integrado no EIA (Volume 3) deverá ser devidamente
completado com as medidas adicionais apresentadas de seguida.
11.3.1 Fase prévia à Construção

1. Divulgar o programa de execução das obras às populações interessadas, designadamente aos
proprietários de terrenos abrangidos pelo traçado e à população residente na área envolvente,
nomeadamente através da promoção de sessões de apresentação do projeto nas respetivas
Juntas de Freguesia. A informação disponibilizada deve incluir o objetivo, a natureza, a
localização da obra, as principais ações a realizar, respetiva calendarização e eventuais
afetações à população, designadamente a afetação das acessibilidades. Estas informações
deverão igualmente ser fornecidas às Câmaras Municipais de Valpaços e Vila Pouca de Aguiar;
2. Implementar um mecanismo de atendimento ao público para esclarecimento de dúvidas e
atendimento de eventuais reclamações ou sugestões durante a obra, designadamente a
disponibilização de um livro de reclamações nas Juntas de Freguesia afetadas;
3. Previamente ao início da obra, deverão ser realizadas ações de formação e de sensibilização
ambiental para os trabalhadores e encarregados envolvidos na execução das obras, de modo a
que estes sejam devidamente informados da conduta a ter relativamente às ações suscetíveis
de causar impactes ambientais e às medidas de minimização a implementar, designadamente
normas e cuidados a ter no decurso dos trabalhos;
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4. Definir a rede de acessos de obra privilegiando o uso dos caminhos já existentes. Caso seja
necessário proceder à abertura de novos acessos ou ao melhoramento dos acessos existentes,
deverão seguir-se os seguintes princípios:
a) reduzir ao mínimo possível a largura dos novos acessos, a dimensão dos taludes, o
corte de vegetação e as movimentações de terras;
b) evitar a destruição da vegetação ripícola (nos vãos dos apoios 55-56, 58-59, 61-62, 6768 e 91-92) e de carvalhais (no troço entre os apoios 90-93);
c) evitar a afetação da zona de utilização mais elevada pelo lobo (troço dos apoios 6391);
d) reduzir ao mínimo possível a afetação das culturas;
e) evitar ou, caso não seja possível, restringir ao mínimo o número de exemplares de
castanheiro a abater;
f) reduzir ao mínimo possível a afetação de áreas da Reserva Agrícola Nacional e da
Reserva Ecológica Nacional;
g) procurar um afastamento mínimo de 50 m destas intervenções em relação aos
elementos do património cultural (limites exteriores).
5. Planear e executar a abertura de acessos em colaboração com os proprietários/arrendatários
dos terrenos a afetar. Caso não possa ser evitada a interrupção de acessos e caminhos, deverá
ser encontrada, previamente à interrupção, uma alternativa adequada, de acordo com os
interessados, garantindo o acesso às propriedades;
6. Comunicar o início da obra e da sua duração aos serviços municipais de proteção civil de
Valpaços e de Vila Pouca de Aguiar.

11.3.2 Fase de Construção

7. Executar as seguintes medidas constantes na Lista de Medidas de Minimização Gerais da Fase
de Construção, disponíveis no sítio de Internet da Agência Portuguesa do Ambiente: 14, 15, 24,
25, 26, 27, 29, 30, 31, 38, 47;
Instalação e operação de estaleiros e parques de materiais
8. Definir o local, ou locais, de instalação de estaleiros, parques e áreas de depósito de terras e
materiais, considerando que devem ser privilegiadas localizações em áreas já intervencionadas
ou preparadas para esse efeito (áreas industriais, antigos estaleiros, pavilhões, etc.). No caso
de não vir a ser possível instalar os estaleiros nestes locais, deverão ser excluídas as áreas
condicionadas identificadas no EIA (Desenho 8), assim como áreas a menos de 50 metros de
linhas de água permanentes ou de captações subterrâneas de água para abastecimento
público, e em áreas de domínio hídrico. Deverão ainda ser privilegiados locais de declive
reduzido e com acesso próximo, para evitar ou minimizar movimentações de terras e abertura
de acessos;
9. Deverão ser excluídas, na instalação de estaleiros e parques de materiais, os Habitats
prioritários classificados pela Diretiva Habitats;
10.
,
deverão ser previstos meios de contenção secundária (p.e. paletas retentoras);
11. Quando não existir, executar uma rede de drenagem periférica nas plataformas de
implantação dos estaleiros;
12. As operações de manutenção (lavagem, mudança de óleos, substituição de peças, etc.) de
máquinas e equipamentos apenas poderão ser executadas em área adequada do estaleiro;
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Construção e reabilitação de acessos
13. A rede de caminhos de obra deverá evitar a abertura de novos acessos, privilegiando a
utilização de caminhos já existentes para acesso à obra;
14. Sempre que a abertura de novos acessos for inevitável, ou na regularização dos acessos
existentes, a mesma deverá ser feita de modo a minimizar a criação de taludes e a
desmatação, procurando que tenham o perfil mínimo indispensável para a circulação dos
equipamentos, não devendo ser utilizados materiais com características impermeabilizantes;
15. Não afetação das manchas correspondentes a habitats prioritários (Lista da Diretiva Habitats),
no caso de abertura ou reabilitação de acessos;
16. Sinalizar os acessos definidos, devendo ser impedida a circulação fora destes acessos;
17. Nas áreas identificadas como sensíveis para o lobo-ibérico, tendo por base o estudo de
diagnóstico a realizar (Elemento n.º 3), só poderão ser abertos os acessos indispensáveis e os
mesmos deverão ser obrigatoriamente encerrados após o término da obra;
18. Os acessos abertos que não tenham utilidade posterior deverão ser desativados, procedendose à criação de condições para a regeneração natural da vegetação, através da
descompactação do solo;
Desmatação e decapagem de solos
19. As ações pontuais de desmatação, destruição do coberto vegetal, limpeza e decapagem dos
solos devem ser limitadas às zonas estritamente indispensáveis para a execução da obra,
devidamente balizadas;
20. Evitar ou, caso não seja possível, restringir ao mínimo o número de exemplares de castanheiro
a abater;
21. Deverão ser salvaguardados todos os exemplares arbóreos e arbustivos que não perturbem a
execução da obra; quando próximos de áreas intervencionadas, devem ser devidamente
sinalizados;
22. As zonas selecionadas para serem sujeitas a desmatação e as árvores a serem alvo de poda ou
corte devem ser assinaladas com marcas visíveis permitindo a identificação das áreas de
intervenção em qualquer instante;
23. As intervenções de desmatação e decapagem deverão ser feitas com equipamentos dotados
de mecanismos de retenção de eventuais faíscas, para minimização de risco de incêndio;
24. As terras provenientes da decapagem do solo deverão ser posteriormente utilizadas na
recuperação das áreas afetadas temporariamente no decorrer da implementação do projeto;
Escavações e movimentação de terras
25. Em situações eventuais onde, nas áreas de implantação dos apoios e de caminhos de acesso a
criar, se reconheça existir vertentes geomorfologicamente instáveis ou solos com elevado risco
de erosão, as movimentações de terras terão que ser limitadas ao mínimo indispensável e
deverão ser criadas estruturas de consolidação; caso seja necessário abrir novos acessos estes
deverão ser marginados por estruturas de consolidação e acompanhar, na medida do possível,
as curvas de nível;
26. No caso em que os apoios sejam implementados em zonas de declive acentuado (superior a
8%), proceder à drenagem periférica na área de trabalho, com valas superficiais, de forma a
reduzir o escoamento sobre os locais onde ocorrerá a mobilização do solo;
27. Garantir que as operações mais ruidosas que se efetuem na proximidade de habitações
(considerando nomeadamente a proximidade da linha ou a possível utilização de acessos junto
a Lagoa, Valugas e Guilhado) se restringem ao período das 8.00 às 20.00 horas e nos dias úteis,
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de acordo com a legislação em vigor; fora deste período, apenas poderão ter lugar com a
emissão de uma licença especial de ruído;
Proteção de recursos hídricos
28. Realização das ações que envolvem mobilização das terras de modo a evitar ou minimizar a
criação de áreas topograficamente deprimidas e a criação de obstáculos a uma eficaz
drenagem das águas pluviais;
Proteção de valores naturais
29. Deverão ser salvaguardadas, através de sinalização e proteção, todos os exemplares arbóreos
e arbustivos que não perturbem a execução da obra, mesmo quando se encontrem fora das
áreas a intervencionar, mas que, pela proximidade a estas, possam ser acidentalmente
afetadas. Acresce que, quando sujeitas a regime de proteção, dever-se-á respeitar o exposto
na respetiva legislação em vigor;
30. Minimizar a afetação decorrente das diferentes atividades inerentes à fase de obra sobre as
manchas de carvalhal (troço dos apoios 90-93), galerias ripícolas (vãos dos apoios 55-56, 5859, 61-62, 67-68 e 91-92), área mais sensível para o lobo (troço 78-91) e áreas mais sensíveis
para as aves (troços dos apoios 55-71A e 90-99);
31. Minimizar a afetação, quer decorrente da instalação dos apoios, quer pela manutenção da
faixa de segurança à linha, do maciço florestal de coníferas associado ao parque de lazer de
vivei o de Ti hela de Baixo, e t e os apoios e ;
32. Instalação de sinalização do tipo Intensiva para a avifauna (BFD com 30 cm de diâmetro,
fixação dupla e 1 metro de comprimento, colocados a intervalos de 10 m em cada um dos
cabos de guarda, de forma alternada para que em perfil resulte numa sinalização de 1 BDF a
cada 5 metros) entre os apoios 55-71A e 90-99 (troços mais sensíveis para a avifauna);
33. Não realização de trabalhos no troço entre os apoios 63-91 entre Abril e Setembro (inclusive),
de modo a evitar a perturbação do lobo durante o seu período de reprodução. Fora deste
troço, os trabalhos só poderão ser realizados desde uma hora depois do nascer do sol até uma
hora antes do pôr-do-sol;
34. Caso as ações de desmatação e de abertura da faixa da zona de segurança da linha decorram
no período de reprodução das aves ameaçadas, entre Abril e Agosto (inclusive), realizar
previamente uma prospeção para localização de ninhos nos locais a afetar;
35. Caso se verifique a existência de ninhos de espécies ameaçadas nos locais onde serão levadas
a cabo as ações de desmatação e de abertura da faixa da zona de segurança da linha, adiar o
início destas ações nesses locais até ao final da época de reprodução;
Acompanhamento arqueológico e proteção de valores patrimoniais
Medidas genéricas:
36. Acompanhamento das obras por arqueólogo durante a instalação de estaleiros (caso não
sejam instalados em locais previamente infraestruturados), as fases de decapagem,
desmatação e terraplenagens, abertura de acessos, escavação de caboucos para a fundação
dos apoios e de todas as ações que impliquem revolvimento de solos; quando estas
intervenções tiverem lugar em áreas não prospetadas durante o EIA, deverá ser realizada uma
prospeção prévia em todos esses locais;
37. As ocorrências patrimoniais identificadas deverão ser incluídas nas plantas de condicionantes
da obra, a incluir nos cadernos de encargos das empreitadas de construção da linha;
38. Implantação dos pontos de apoio e áreas de apoio à obra (estaleiros, acessos, locais de
depósito, etc.) a uma distância nunca inferior a 100 metros relativamente aos elementos
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patrimoniais 1, 2, 3 (Canedos), 6 (Lameira longa), 8 (Penedos Alvos), 9, 10, 11 (Alto da Presa),
12 e 13 (Cima das Cortinhas);
39. Registo dos muros em pedra que forem destruídos pelo projeto: registo desenhado à escala
1:20 de um dos alçados;
Medidas específicas:
40. Deverá ser feita uma reprospeção das áreas que se apresentavam com um coberto vegetal que
impediu uma correta observação do solo, sobretudo na zona dos apoios 55, 58, 59, 60, 64, 65,
66, 71A, 71B, 71C, 77, 84, 85, 86, 88, 89, 90, 91, 92, 94, 95 e 97, após a desmatação;
41. Implantação dos pontos de apoio, estaleiros e locais de depósito a uma distância nunca
inferior a 50 metros do elemento patrimonial 14 (Alto da Coutada);
42. Sinalização das ocorrências 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14;
43. Caso seja necessário abrir novos acessos, estes não deverão aproximar-se mais do que 50
metros contados a partir dos limites exteriores dos elementos 1, 2, 3, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e
14;
Gestão de Resíduos
44. Promover a adequada gestão de resíduos e efluentes, com base na implementação do Plano
de Prevenção e Gestão de Resíduos de Construção e Demolição;

11.3.3 Fase Final da Construção

45. Proceder à desativação da área afeta aos trabalhos para a execução da obra, com a
desmontagem dos estaleiros e remoção de todos os equipamentos, maquinaria de apoio,
depósitos de materiais, entre outros. Proceder à limpeza destes locais, no mínimo com a
reposição das condições existentes antes do início dos trabalhos;
46. Uma vez terminada a obra, e assim que seja tecnicamente possível, terão que ser removidos
dos locais ocupados/intervencionados todos os materiais sobrantes ou outros resíduos
existentes sobre o terreno;
47. Garantir a reposição das condições iniciais dos acessos utilizados durante a fase de obra;
48. Assegurar a desobstrução e limpeza de todos os elementos hidráulicos de drenagem que
possam ter sido afetados pelas obras de construção;
49. Todas as áreas intervencionadas no âmbito da obra a realizar deverão ser renaturalizadas após
a conclusão das obras, através da desativação dos acessos, remoção completa de pavimentos
existentes, escarificação, descompactação do solo, modelação do terreno, de forma tão
naturalizada quanto possível e o seu revestimento com as terras vegetais, de forma a criar
condições favoráveis à regeneração natural e crescimento da vegetação autóctone;
50. As terras sobrantes que resultarem das escavações a efetuar ou de outras operações
necessárias à realização da obra deverão ser removidas para local adequado à sua deposição
ou, em alternativa, usadas na renaturalização das zonas intervencionadas;
51. Nas plantações e sementeiras de plantas autóctones deve ser garantido o uso de material
vegetal recolhido localmente (sementes ou outros propágulos), para que não ocorra
contaminação genética das populações locais por genótipos de diferente origem.
52. Entre os apoios 63 e 91, proceder à sementeira de gramíneas e leguminosas (que sirvam de
alimento para a fauna silvestre local, nomeadamente as presas silvestres do lobo), dentro da
faixa de proteção, em função da autorização dos proprietários dos terrenos em causa. Esta
sementeira deverá ser realizada sobretudo nas zonas menos declivosas, não devendo ser

Processo AIA n.º 2592

30/32

Parecer da Comissão de Avaliação
Linha Valpaços – Vila Pouca de Aguiar, a 220 kV. Troço entre o apoio 55 e o apoio 99 (antigo 91)

usadas espécies alóctones para as quais tenha sido observado comportamento invasor em
território nacional;
53. Entre os apoios 71A e 91, proceder à plantação de carvalhos autóctones, nomeadamente de
Quercus pyrenaica, no âmbito da reconversão da zona de segurança da linha, em função da
autorização dos proprietários dos terrenos em causa. Esta plantação deverá ser realizada
sobretudo nas zonas mais declivosas, desde que a plantação seja viável nesses locais.

11.4 Medidas de Compensação
•

Os processos de indemnização deverão atender ao uso do solo e respetiva produtividade
devendo ser considerado: o valor do souto e a sua importância regional; a importância das
áreas baldias florestadas com espécies de crescimento rápido como fonte de rendimento
local. Deverão ser equacionados apoios para o plantio de substituição.

11.5 Planos de Monitorização
•

Plano de monitorização da Avifauna
Deverá ser implementado um plano de monitorização de mortalidade da avifauna, de acordo com
o descrito no EIA.
•

Plano de Monitorização da Socioeconomia
- Previamente ao início da obra deve ser remetido um relatório sucinto com os resultados das
sessões públicas de apresentação do projeto e das campanhas de esclarecimento às
populações.
- Durante o início da obra deve ser apresentado um relatório com o ponto de situação relativo
aos processos de negociação de indemnizações com os proprietários e arrendatários das áreas
diretamente afetadas pelo projeto ou resultantes da depreciação fundiária, bem como de
desativação de atividades económicas.
- No final da obra deve ser remetido um relatório com eventuais reclamações e pedidos de
informação, bem como o seguimento que lhes foi dado pelo proponente do projeto, com
conhecimento às respetivas às Juntas de Freguesia envolvidas na área do projeto.
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Anexo I
Localização e Implantação do Projeto
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