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RELATÓRIO DE CONSULTA PÚBLICA
“Linha Valpaços / Vila Pouca de Aguiar, a 220 kV
Troço entre o Apoio 55 e o Apoio 99 (antigo 91)”

1. INTRODUÇÃO
Em cumprimento do preceituado no artigo 14º do Decreto – Lei n.º 69/2000 de 3 de Maio
alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 197/2005, de 8 de Novembro, procedeu-se à
Consulta Pública da ”Linha Valpaços / Vila Pouca de Aguiar, a 220 kV Troço entre o Apoio
55 e o Apoio 99 (antigo 91) ”

2. PERÍODO DE CONSULTA PÚBLICA
Considerando que o Projecto se integra na lista do anexo I do Decreto-Lei nº 69/2000, de 3 de
Maio alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 197/2005, de 8 de Novembro, a Consulta
Pública decorreu durante 35 dias úteis, entre o dia 24 de Outubro e o dia 12 de Dezembro de
2012.

3. DOCUMENTOS PUBLICITADOS E LOCAIS DE CONSULTA
O Estudo de Impacte Ambiental (EIA), incluindo o Resumo Não Técnico (RNT), foi
disponibilizado para consulta nos seguintes locais:
o
o
o
o

Agência Portuguesa do Ambiente – APA
Câmara Municipal de Valpaços
Câmara Municipal de Vila Pouca de Aguiar
Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte

O Resumo Não Técnico foi disponibilizado para consulta nas seguintes freguesias:

Valpaços
o Junta de Freguesia de Padrela e Tázem
Vila Pouca de Aguiar
o Junta de Freguesia de Bornes de Aguiar
o Junta de Freguesia de Vila Pouca de Aguiar
o Junta de Freguesia de Vreia de Bornes
o Junta de Freguesia de Vreia de Jales
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4. MODALIDADES DE PUBLICITAÇÃO
A publicitação do Estudo de Impacte Ambiental, incluindo o Resumo Não Técnico, foi feita por
meio de:
- Afixação de Anúncios nas Câmaras Municipais e Juntas de Freguesia acima referidas;
- Publicação de um anúncio no Diário de Notícias
- Envio de nota de imprensa e RNT para os jornais, revista e rádios que constam no Anexo I
- Divulgação na Internet no site da APA com anúncio e RNT.
- Envio de ofício circular e RNT às entidades constantes no Anexo I.

5. FORMAS DE ESCLARECIMENTO E PARTICIPAÇÃO DOS INTERESSADOS
No âmbito da Consulta Pública, a APA, tendo por objectivo promover um maior envolvimento
das autarquias e entidades directamente interessadas e prestar esclarecimento relativamente
ao processo de AIA, do projecto e respectivos impactes ambientais realizaram-se duas
reuniões técnicas de esclarecimento.
o

29 de Novembro - 11h00m – Vila Pouca de Aguiar

o

29 de Novembro - 16h00m – Valpaços

As listas de registo das presenças nas reuniões técnicas de esclarecimento encontram-se no
Anexo II do presente Relatório.
Nesta sessão, estiveram presentes representantes da APA, do proponente e seus consultores,
tendo sido prestados todos os esclarecimentos às questões colocadas pelos interessados.

6. SÍNTESE DO PROJECTO
“Esta linha tem um comprimento de 15432 metros, desenvolvendo-se pelos concelhos de
Valpaços e de Vila Pouca de Aguiar, e será equipada com 48 postes.
O projeto tem este nome porque esta linha elétrica corresponde a um troço da linha projetada
para ligar a Subestação de Valpaços (que se encontra em fase final de construção) à
Subestação de Vila Pouca de Aguiar (já existente), começando no apoio 55 e terminando no
apoio 91 dos troços já anteriormente aprovados dessa linha. A linha Valpaços – Vila Pouca de
Aguiar teve já uma versão anterior do seu traçado em avaliação ambiental, mas então só foram
aprovados dois troços desse projeto: desde o seu início na Subestação de Valpaços até ao
apoio 59 e na parte final, desde o apoio 80 até à Subestação de Vila Pouca de Aguiar. Essa
aprovação de parte do projeto foi feita através de uma Declaração de Impacte Ambiental, de 6
de Dezembro de 2010, que não aprovou o troço intermédio do traçado então em avaliação,
entre os apoios 59 e 80, pelo que agora se apresenta uma nova proposta de traçado que
permita restabelecer a ligação entre os dois troços já aprovados, mas começando a partir do
apoio 55 (portanto, o segmento entre este apoio 55 e o apoio 59 anteriormente aprovado já não
será construído), ainda no concelho de Valpaços, prolongando-se até ao apoio 91 (portanto,
também o segmento do traçado anteriormente aprovado entre o apoio 80 e o apoio 91 não será
construído), no concelho de Vila Pouca de Aguiar.

5

Conforme a numeração dos apoios resultante deste novo traçado agora projetado, esse apoio
91 passará a ter o número 99, sendo também renumerados seguidamente os restantes apoios
até à Subestação de Vila Pouca de Aguiar.”
(RNT p. 3)

7. PROVENIÊNCIA DOS PARECERES RECEBIDOS

No âmbito da Consulta Pública foram recebidos 10 pareceres 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

8. ANÁLISE DOS PARECERES RECEBIDOS
No período de Consulta Pública foram recebidos 10 (dez) pareceres apresentados por
autarquias (3) e Entidades (6) e uma empresa.
Os originais dos pareceres recebidos encontram-se arquivados no processo administrativo na
Agência Portuguesa do Ambiente.
O parecer apresentado pela Câmara Municipal de Vila Pouca de Aguiar começa por fazer
um historial do projeto já anteriormente sujeito a procedimento de avaliação de impacte
ambiental (AIA). Informou que, na sequência do pedido de apreciação deste novo traçado
efetuado pelo proponente a 16-04-2012 se pronunciou desfavoravelmente através de ofício
datado de 23 de Maio.
Analisados os impactes do projeto este mereceu os seguintes comentários:
•

•

Traçado da linha próximo de outro já existente referente ao Parque Eólico da Coutada.
O município vê com preocupação o ritmo excessivo de transformação da Serra da
Padrela e considera que o projeto descaracteriza a paisagem da Serra da Padrela, já
perturbada pela existência do Parque Eólico.
Impactes cumulativos sobre o Ordenamento do Território (nova linha a chegar à
subestação de Vila Pouca de Aguiar); sobre o Turismo – densificação de linhas que
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•

•

•

•

leva à perda do valor cénico do concelho e consequente desvalorização turística e
sobre a Paisagem – presença de mais linhas num mesma unidade de paisagem.
Impactes socioeconómicos – A existência de duas linhas aumentará a incomodidade
das populações residentes nas localidades próximas, designadamente: Guilhado
(freguesia de Vila Pouca de Aguiar), Balugas e lagoa (Bornes de Aguiar). Impactes
socioeconómicos decorrentes da afetação de atividades agrícolas e florestais
Impactes na avifauna com aumento da mortalidade por colisão com as linhas. Salienta
a autarquia que o bosque viveiro de Tinhela (zona mias crítica entre o apoio 80 e 91)
constitui um habitat consolidado ao longo dos anos com uma diversidade de fauna que
dele depende. Realça ainda a presença de espécies de aves raras, designadamente: o
Cruza-bico (Loxia curvirrostra), o Pica-pau-galego (Dendrocopos minor) e a espécie
invernante - Estrelinha de Poupa (Regulus regulus).
Impactes nos valores naturais, culturais e paisagísticos decorrentes da interceção de
percursos inseridos na Rede Municipal de Percursos Terrestres, designadamente, o
Trilho Entre-Tinhelas e o Percurso Cicloturístico do Vale do Corgo. Estes espaços de
usufruto turístico conciliando natureza, cultura e paisagem permitem a potenciação de
atividades tradicionais complementares – artesanato, venda de produtos alimentares,
alojamento e restauração. A existência de uma linha de alta tensão desvaloriza o valor
cénico da paisagem, pondo em causa investimentos realizados.
Impactes decorrentes da servidão administrativa da linha com a largura de 45 metros.
Esta servidão condiciona ou sujeita a autorização prévia um conjunto de atividades,
nomeadamente: a plantação de espécies de rápido crescimento, a construção de
infraestruturas rodoviárias e a expansão de perímetros urbanos. Considerando a Carta
de ocupação do Solo de 2002 a servidão a estabelecer irá afetar uma área florestal de
21,38 ha, de incultos de 25,31 ha e agrícola 15,70ha.
Sendo o pinheiro bravo (Pinus pinaster) a principal espécie florestal existente e
segundo as tabelas de produção para a região para o Pinheiro bravo (valor de
3
6m /ha/ano) estima-se que a perda produtiva será de 160350,00 euros, considerando
3
os preços médios de venda do material lenhoso de 25 euros/m .Se se considerar que a
zona de incultos e agrícola será potencialmente convertida em área florestal, por se
tratar da produção melhor remunerada, pode estimar-se que a perda global no período
de 50 anos seja de 189 825,00 euros para a atual área de incultos e 117 750,00 euros
para os espaços agrícolas.

O município de Vila Pouca de Aguiar emite parecer desfavorável ao projeto, podendo ver a
rever a sua decisão desde que sejam:
−
−

adotadas medidas de minimização que incluam o enterramento parcial da linha
junto à Subestação dada a 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 implantação do projeto, que não colidam com os interesses dos
residentes nem comprometa projetos de interesse para o desenvolvimento
local.

O município de Valpaços informa estar o projeto localizado em áreas de elevado valor
natural, cultural e paisagístico, protegido deste tipo de infraestruturas. De acordo com o Plano
Diretor Municipal de Valpaços o projeto incide em “Espaço Natural” que, de acordo com o
ponto 1 do artigo 27º do Regulamento tem por objetivo salvaguardar e promover a paisagem e
os sistemas naturais, designadamente a Serra da Padrela.
A infraestrutura bem como a respectiva servidão devem respeitar as culturas instaladas e a
localização de apoios deve ser criteriosa minimizando o abate de castanheiros, a única fonte
de rendimento das populações locais.
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O Parecer Conjunto das Juntas de Freguesia de Bornes de Aguiar, Vila Pouca de Aguiar e
Vreia de Jales e as Entidades Gestoras das Áreas Baldias submetidas a Regime Florestal
de lagoa, Balugas, Tinhela de Baixo, Guilhado e Raiz do Monte começa por lamentar que a
sessão de esclarecimento não tenha sido aberta à população local diretamente afetada pelo
projeto.
Tendo em conta a importância as necessidade de criar infraestruturas de transporte de energia
considera o parecer conjunto que devem igualmente ser pesados os impactes decorrentes da
instalação destas infraestruturas, nomeadamente:
1. Descaracterização da Paisagem. Verifica-se um ritmo excessivo de transformação da
paisagem na serra da Padrela. O projeto descaracteriza a paisagem já alterada pelo
Parque Eólico do Alto da Coutada e respetiva linha.
2. Interferência com a qualidade de vida da população. A existência de duas linhas de alta
tensão contíguas potencia a incomodidade da população residente na sua envolvente
(povoações de Guilhado (freguesia de Vila Pouca de Aguiar), Balugas e Lagoa
(freguesia de Bornes de Aguiar). De acordo com estudos existentes esta proximidade
constitui um perigo para a saúde das pessoas expostas ás radiações dos campos
eletromagnéticos.
3. Impactes socioeconómicos decorrentes da afetação das atividades desenvolvidas no
território atravessado. Estes impactes são cumulativos aos decorrentes da implantação
do parque Eólico do Alto da Coutada. De acordo com a Carta de Ocupação do Solo de
2002 as áreas a ocupar com a linha e respectiva servidão de 45 m correspondem a
21,38ha de área florestal, 25,31 ha de incultos e 15,7 ha de área agrícola. Sendo o
pinheiro bravo (Pinus pinaster) a principal espécie florestal existente e segundo as
3
tabelas de produção para a região para o Pinheiro bravo (valor de 6m /ha/ano) estimase que a perda produtiva será de 160350,00 euros, considerando os preços médios de
3
venda do material lenhoso de 25 euros/m .Se se considerar que a zona de incultos e
agrícola será potencialmente convertida em área florestal, por se tratar da produção
melhor remunerada, pode estimar-se que a perda global no período de 50 anos seja de
189 825,00 euros para a atual área de incultos e 117 750,00 euros para os espaços
agrícolas.
A perda de produtividade florestal será acrescida dum considerável aumento de áreas
desflorestadas afetando sobretudo o pinheiro bravo e o pinheiro silvestre (Pinus
silvestris) para garantir distâncias de segurança. Esta situação ocorrerá sobretudo na
área do baldio de Lagoa (Apoio 71 A), em Balugas (apoios 71B, 71C, 74, 75 e 76),
Tinhela de Cima (apoios 77, 79 e 80), Tinhela de Baixo (apoios 81, 82, 83, 84, 85, 86 e
87) e Guilhado (apoios 88, 89, 90 e 96).
Salienta ainda este parecer conjunto a afetação de outras espécies – como os
castanheiros decorrentes da colocação de apoios. Realça-se a afetação de áreas do
baldio de Lagoa, com plantações novas (apoios 60, 61 e 71A).
Ficarão igualmente condicionadas algumas atividades agrícolas e agroflorestais
desenvolvidas por compartes.
Refere ainda que a implantação dos apoios 98 e 99 (baldio de Raiz do Monte) da linha
irá inviabilizar a instalação de um parque eólico e respectiva central de aproveitamento
de energia elétrica da empresa ENERGIEKONTOR III – Energias Alternativas,
Unipessoal, Lda., e, consequentemente inviabilizar as contrapartidas financeiras
destinadas às populações locais afetadas pela sua construção.
4. Um outro impacte da linha decorrerá da afetação da prática de voo livre em parapente
na Serra da Padrela. O local de descolagem situa-se próximo do campo de futebol de
Lagoa (próximo do apoio 69) pelo que a linha inviabilizará aa prática desportiva de voo
livre neste local.
O parecer conjunto conclui que os constrangimentos identificados resultam num pesado
encargo para as populações locais que não são devidamente compensadas pelas suas perdas

8

senso o valor acrescentado local muito fraco pelo que se considera importante potenciar mais
preponderância no apoio ao desenvolvimento local.
Assim, emite parecer desfavorável o qual poderá ser revisto, 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 1/92m 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.

A ANA – Aeroportos de Portugal informa que o troço da linha em causa será dotado de
sinalização / balizagem aeronáutica “nomeadamente nos vãos com comprimento superior a
500 metros, como acontece entre os postes 90-91 e 91-92.
Mais informa que este troço da linha foi anteriormente objeto de parecer (que anexam) nada
mais tem a acrescentar a esse parecer:
O espaço canal proposto para o troço alternativo não se encontra afetado por nenhuma
servidão aeronáutica. No entanto deverão ser contempladas as seguintes condições:
−

Contemplar as situações de sinalização / balizagem dos elementos que constituem a
linha que se enquadrem na caracterização de “obstáculos à navegação aérea” da
Circular de Informação Aeronáutica n. 10/03, de 6 de Maio, designadamente, os
elementos da linha que previsivelmente cruzem e/ou venham a situar-se em área non
aedificandi das autoestradas, IP’s e IC’s. Realça-se ainda o facto das balizagens
poderem originar impactes paisagísticos relevantes.

−

Estabelecer um programa de monitorização e manutenção tendo em vista assegurar o
bom estado e funcionamento interrupto da balizagem, devendo ser comunicada a esta
entidade, qualquer alteração verificada,

−

Submeter à apreciação da ANA, SA o projeto definitivo da Linha no âmbito da Servidão
Aeronáutica Geral.

−

Consultar as entidades gestoras dos meios afetos ao combate a incêndios e à Força
Aérea Portuguesa

Informa o ICP - Autoridade Nacional de Comunicações (ANACOM) que o projeto intersecta
no plano horizontal uma zona associada à futura servidão radielétrica de proteção à ligação
Hertziana Padrela / Marão (em constituição) junto ao apoio 64. Embora o RNT informe que foi
tido em conta este feixe hertziano (p, 9) verifica-se que 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.
Assim, o ICP-ANACOM emite parecer desfavorável ao projeto em apreço tendo em conta só a
análise do perfil permitirá confirmar a efetiva interferência e que esta ligação hertziana não
dispõe ainda de servidão radielétrica legalmente constituída. Pelo que, caso se verifique que a
infraestrutura não se situa dentro da zona de desobstrução o parecer poderá ser alterado.
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A DGADR – Direção Geral de Agricultura e Desenvolvimento Rural informa que na área de
intervenção do projeto não se desenvolvem estudos, projetos ou ações da sua competência.
Recomenda a consulta à Direção Regional de Agricultura e Pescas.
Informa a Direção Regional de Economia do Norte ter reencaminhado para a DGEG –
Direção Geral de Energia e Geologia a informação relativa à consulta pelo facto do projeto ser
da competência dessa entidade.
A ENEOP2 – Exploração de parques Eólicos verificou que o traçado da linha em apreço se
desenvolve parcialmente nas áreas de implantação dos Parques Eólicos do Alto da Coutada e
Salgueiros / Guilhado, empreendimentos de que é proprietária.
Após análise considera, esta empresa, 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;
Picotar 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 respectivas 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.

De acordo com o Estado Maior da Força Aérea o projeto pretendido não se encontra
abrangido por nenhuma servidão de unidades afetas à Força Aérea não se prevendo, ainda,
que interfira no funcionamento dos equipamentos de feixes hertzianos da Força Aérea.
No seu parecer o Turismo de Portugal, IP. considera que os principais impactes no âmbito do
Turismo se reportam ao fator ambiental “Paisagem” não se prevendo a afetação direta de
empreendimentos turísticos tendo em conta a informação disponível nesse instituto. Salienta
esta entidade que, sendo competência dos municípios a classificação de Parques de
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Campismo e caravanismo, Turismo de Habitação, Casas de Campo e Agroturismo, deixou o
Turismo de Portugal de dispor de informação georreferenciada sobre essas tipologias.
Salvaguardando o acima exposto os empreendimentos turísticos mais próximos do projeto são
o Turismo Rural denominado Casa do Outeiro de Carvalhais, a cerca de 780 m e Casa da
Escoura, a cerca de 1 km, ambos em Bornes de Aguiar. Informa ainda este Instituto existir um
processo PIN (Projeto de Importância Nacional) referente á reconversão dos parques de
pedras Salgadas e Vidago a uma distância de cerca de 2,8 km da área de intervenção do
projeto.
O parecer constata a não afetação pelo projeto da atividade turística nos concelhos de
Valpaços e Vila Pouca de Aguiar sublinhando a relevância positiva do projeto, na sua fase de
exploração, ao garantir o reforço e as condições técnicas de segurança do abastecimento de
energia elétrica.
O Turismo de Portugal considera que o principal impacte negativo para o turismo será o
impacto visual da linha. No entanto, considera que a mitigação dos impactes advém da
existência do parque Eólico já marcante na paisagem e da possibilidade da replantação na
área de construção e ainda na habituação das populações ao projeto.
Conclui nada ter a opor à implementação do projeto salientando a importância para a imagem
turística do concelho da implementação das medidas de minimização e dos planos de
monitorização previstos, destacando a proposta de recuperação paisagística da área a
intervencionar na fase de construção.

CONCLUINDO:
Da análise dos pareceres apresentados em sede de consulta pública ressalta a posição
desfavorável apresentada pelo município de Vila Pouca de Aguiar, município, 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.
O município de Vila Pouca de Aguiar fundamenta a sua decisão nos impactes
socioeconómicos decorrentes da desvalorização da paisagem e consequente afetação do
turismo, e atividades associadas, 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 45m e na afetação de habitats com impactes negativos ao nível da avifauna.
Pondera, no entanto, rever a sua decisão, desde que sejam:
−

adotadas medidas de minimização que passem ainda pelo enterramento
parcial da linha junto à subestação de Vila Pouca de Aguiar, face á 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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Parecer Conjunto das Juntas de Freguesia de Bornes de Aguiar, Vila Pouca de Aguiar e
Vreia de Jales e as 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 com a qualidade de vida da população pela proximidade das linhas às
povoações de Guilhado, Balugas e Lagoa e exposição aos campos eletromagnéticos;
Impactes socioeconómicos decorrentes da afetação das atividades desenvolvidas no
território atravessado:
o Afetação de áreas florestais, incultos e espaços agrícolas pela linha e
respectiva servidão:
o Sendo o pinheiro bravo (Pinus pinaster) a principal espécie florestal existente e
segundo as tabelas de produção para a região para o Pinheiro bravo (valor de
3
6m /ha/ano) estima-se que a perda produtiva será de 160350,00 euros,
considerando os preços médios de venda do material lenhoso de 25
3
euros/m .Se se considerar que a zona de incultos e agrícola será
potencialmente convertida em área florestal, por se tratar da produção melhor
remunerada, pode estimar-se que a perda global no período de 50 anos seja
de 189 825,00 euros para a atual área de incultos e 117 750,00 euros para os
espaços agrícolas.
o Aumento das áreas desflorestadas para garantir as distâncias de segurança
área do baldio de Lagoa (Apoio 71 A), em Balugas (apoios 71B, 71C, 74, 75 e
76), Tinhela de Cima (apoios 77, 79 e 80), Tinhela de Baixo (apoios 81, 82, 83,
84, 85, 86 e 87) e Guilhado (apoios 88, 89, 90 e 96).
o Afetação de plantações novas de castanheiro no baldio de Lagoa (apoios 60,
61 e 71A).
o 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
respectiva 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.

Contudo, considera o Parecer conjunto que a decisão poderá vir a ser revisto 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 1/92m 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). Efetivamente verifica-se que 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
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dentro da zona de desobstrução associada ao feixe hertziano interferindo assim, com o seu
funcionamento.

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;
−
−

Respeitar as culturas instaladas na implementação da infraestrutura e no
estabelecimento da respectiva servidão;
Localizar criteriosamente a localização de apoios minimizando o abate de castanheiros,
a única fonte de rendimento das populações locais.

A empresa ENEOP2 proprietária dos Parques Eólico 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;
Picotar 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 respectivas 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.

Os pareceres apresentados pelas entidades ANA, Aeroportos de Portugal, DGADR Direcção-Geral de Agricultura e Desenvolvimento Rural, o Estado Maior da Força Aérea e
Turismo de Portugal, não se opõem ao projecto uma vez que o projeto não interfere:
• com nenhuma servidão aeronáutica civil;
• com estudos, projetos ou ações da competência da DGADR
• com nenhuma servidão de Unidades Afetas à Força Aérea
• no funcionamento dos equipamentos de feixes hertzianos da Força Aérea.
Não afeta
• a atividade turística nos concelhos de Valpaços e Vila Pouca de Aguiar

13

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 “obstáculos 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 afectos ao combate a incêndios;
• Consultar a Força Aérea Portuguesa.
DGADR - Direcção-Geral de Agricultura e Desenvolvimento Rural
• Consultar a Direcção Regional de Agricultura e Pescas do Norte – DRAP Norte
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ANEXO I

Órgãos de Imprensa e Entidades convidadas a participar na Consulta Pública
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LISTA DOS ORGÃOS DE IMPRENSA

NOME
Redação do
Correio da Manhã
Redação do Jornal
de Notícias
Redação da Rádio
Renascença
Redação RDP
Antena 1
Redação da T.S.F.
Rádio Jornal
Redação da Rádio
Comercial
Redação do Jornal
“O Expresso”

MORADA
Av.ª João Crisóstomo, 72
Rua Gonçalo Cristóvão, 195-219
Rua Ivens, 14
Av.ª Marechal Gomes da Costa, 37
A/c Sr. José Milheiro
Rua 3 da Matinha – Edifício Altejo – Piso 3 – Sala
301
Rua Sampaio Pina, 24 / 6
Edifício S.Francisco de Sales
Rua Calvet de Magalhães, 242

Redação do Jornal
Semanário Sol
Redação do Jornal
Público
Redação do Diário
de Notícias
Redação da
Agência Lusa

Rua de São Nicolau, 120 – 5.º

Redação da RTP

Av.ª Marechal Gomes da Costa, 37

Redação da SIC

Estrada da Outurela, 119
Carnaxide
Rua Mário Castelhano, 40
Queluz de Baixo
Rua Alexandre Herculano, Nº 178, 1º
Apartado 215
Largo Sousa Teixeira, 8 – 1º

Redação da TVI
Redação do Jornal
Nordeste
Redação do Jornal
Mensagens
Aguiarenses

Rua Viriato, 13
Av.ª da Liberdade, 266
Rua Dr. João Couto
Lote C – Apartado 4292

17

LOCALIDA
DE
1069-043
LISBOA
4049-011
PORTO
1200-227
LISBOA
1800-255
LISBOA
1900
LISBOA
1070-249
LISBOA
2770-022
PAÇO DE
ARCOS
1100-550
LISBOA
1069-315
LISBOA
1200
LISBOA
1507
LISBOA
CODEX
1849-030
LISBOA
2795 LINDAA-VELHA
2745
QUELUZ
5300-075
BRAGANÇA
5450-014
VILA
POUCA DE
AGUIAR

NOME
Redação do Jornal
A Voz de Chaves
Redação do Jornal
Notícias de Vila
Real
Redação do Rádio
Regional Norte
Redação do Rádio
Clube Aguiarense

MORADA
Rua Direita, n.º 156 – 1º
Apartado 125
Travessa da Portela, 14 – 1º

Interior Norte Rádio, Lda
Av. 25 de Abril, 10 – 1º Esq.
Lugar de Campo da Porta
Bloco 5 – Loja 2
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LOCALIDA
DE
5400-220
CHAVES
5000-516
VILA REAL
5430
VALPAÇOS
5450-004
VILA
POUCA DE
AGUIAR

LISTA DE ENTIDADES

NOME
Associação Nacional
de Municípios
Portugueses
Secretariado Nacional
da Associação
Nacional de
Conservação da
Natureza QUERCUS
Confederação
Portuguesa das
Associações de
Defesa do Ambiente
– CPADA
Centro de Estudos da
Avifauna Ibérica –
CEAI
Frente Ecológica
Portuguesa – FEP
Departamento de
Ciências e
Engenharia do
Ambiente
Grupo de Estudos do
Ordenamento do
Território e Ambiente
- GEOTA
Liga para a Protecção
da Natureza - LPN
Sociedade Portuguesa
de Ecologia –
SPECO
Sociedade Portuguesa
para o Estudo das
Aves SPEA
ICNF – Instituto da
Conservação da
Natureza e das
Florestas – Unidade
de Gestão Florestal
Associação
Portuguesa de
Geólogos

MORADA
Av. Elias Garcia, 7 – 1º

LOCALIDAD
E
1000-146
LISBOA

Apartado 4333

1508 LISBOA
CODEX

Rua Bernardo Lima, 35 – 2.º F

1150-075
LISBOA

Rua do Raimundo, 119
Apartado 535

7002-506
ÉVORA

Rua Nova da Trindade, 1 – 4.º Frente

1200 LISBOA

FCT/UNL - Quinta da Torre

2825 MONTE
DA
CAPARICA

Travessa Moinho de Vento, 17-c/v Dtª

1200 LISBOA

Estrada do Calhariz de Benfica, 187

1500 LISBOA

Faculdade de Ciências da Univ. de Lisboa
Edifício C4 – 4.º Piso – Campo Grande

1749-016
LISBOA

Avenida João Crisóstomo, n.º 18 - 4.º Dto.

1000-179
Lisboa

Av.ª João Crisóstomo, 26 – 28

1069-040
LISBOA

Apartado 2109

1103-001
LISBOA
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NOME
Turismo de Portugal,
I.P.
Direcção-Geral de
Agricultura e
Desenvolvimento
Rural
Direcção Regional da
Agricultura e Pescas
do Norte
Autoridade Nacional
de Protecção Civil
Parque Eólico do
Alto da Coutada
Parque Eólico de
Negrelo e Guilhado
ANACOM
Grupo Lobo

ANA, Aeroportos de
Portugal, SA
EMFA – Estado
Maior da Força Aérea
Direção Regional de
Economia do Norte
DGEG – Direção
Geral de Energia e
Geologia
AGUIAR Floresta –
Associação Florestal
e Ambiental de Vila
Pouca de Aguiar
Secretariado dos
Baldios de Trás-osMontes e Alto Douro
Associação Cultural e
Desportiva de Padrela
Comissão de
Melhoramentos da
Freguesia de Padrela
e Tazém
Centro Cultural e
Recreativo de Bornes
de Aguiar

MORADA
Rua Ivone Silva, Lote 6
Av.ª Afonso Costa, 3

LOCALIDAD
E
1050-124
LISBOA
1949-002
LISBOA

Rua da República, 133

5370-347
MIRANDELA

Av.ª do Forte em Carnaxide

2794-112
CARNAXIDE
4000-436
PORTO
4000-538
PORTO
1099-017
LISBOA
1749-016
LISBOA

ENEOP 2 – Exploração de Parques Eólicos, SA
Rua Sá da Bandeira, 517
ENERNOVA, Novas Energias, SA
Largo D. Tito Fontes, 15
Av. José Malhoa, 12
Departamento de Biologia Animal . Faculdade de
Ciências da Universidade de Lisboa . Edifício C2 .
Campo Grande
Rua D - Edifício 120 Aeroporto de Lisboa
Av. Leite de Vasconcelos, N.º 4
R. Direita do Viso, 120
Av. 5 de Outubro, 87

1700-008
LISBOA
2614-506
AMADORA
4250195 PORTO
1069-039
LISBOA

EN2 – Central de Camionagem, Loja 4

5450-011
VILA POUCA
DE AGUIAR

Brangada
Lote B – r/c E

5450 -024
VILA POUCA
DE AGUIAR
5445
PADRELA E
TÁZEM
5445
PADRELA E
TÁZEM

Rua Central

Rua do Vale

5450-130
BORNES DE
AGUIAR
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NOME
Associação de Caça e
Pesca de Vreia de
Bornes
Associação
Desportiva
Recreativa e Cultural
do Campo de Jales
AIGRA – Associação
de Industriais do
Granito
Federação Portuguesa
de Voo Livre
Clube de Parapente
de Basto
Papaventos – Clube
de Desportos de
Montanha

MORADA

Campo de Jales

Rua Henrique Maia
Pedras Salgadas
Av. Cidade de Lourenço Marques
Módulo 2 – Praceta B
Av.ª da Igreja
Mondim de Basto
Zona Industrial
Lote 19
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LOCALIDAD
E
5450-320
VREIA DE
BORNES
5450-341
CAMPO DE
JALES
5450-156
BORNES DE
AGUIAR
1800-093
LISBOA
4880-231
MONDIM DE
BASTO
5470-254
MONTALEGR
E

ANEXO II

Listas de Presenças nas Reuniões Técnicas de Esclarecimento
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Anexo III
Pareceres Recebidos
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