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RESUMO NÃO TÉCNICO – APRESENTAÇÃO

O presente documento constituiu o Resumo Não Técnico (RNT) do Estudo de Impacte Ambiental
(EIA) do Posto de Corte de Vieira do Mi ho, a 400kV , e

fase de proje to de exe ução. Este

projecto diz respeito à implantação de um Posto de Corte e ao caminho de acesso ao mesmo.
O presente RNT pretende resumir os principais aspectos ambientais identificados na elaboração do
EIA, apresentando-se o mesmo em linguagem o menos técnica possível, por forma a tornar este
documento o mais acessível a todos os interessados.
O RNT é um documento essencial no processo de participação do público em processos de
Avaliação de Impactes Ambientais (AIA), sendo, em muitos casos, a única fonte de informação da
da população interessada.
Informações mais detalhadas sobre o EIA (Relatório Síntese, Peças Desenhadas e Anexos) podem
1)

ser encontradas na Câmara Municipal de Vieira do Minho , Comissão de Coordenação e
2)

3)

Desenvolvimento Regional do Norte (CCDR-Norte) e na Agência Portuguesa do Ambiente (APA).

1

www.cm-vminho.pt/

2

www.ccdr-n.pt/

3

http://www.apambiente.pt/in

dex.php?ref=5&subref=22

2

ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL - APRESENTAÇÃO

O EIA elaborado é constituído pelo presente documento designado como Volume I – RNT e pelos

4

Decreto-Lei n.º 69/2000, de 3

de Maio, republicado pelo

seguintes documentos:

Decreto-Lei n.º 197/2005, de 8
de Novembro e rectificado pela

Volume II - Relatório Síntese;

Declaração de Rectificação n.º
2/2006, de

Volume III – Peças Desenhadas;

6 de

regulamentado

Janeiro,

através

da

Portaria n.º 330/2001, de 3 de

Volume IV – Anexos.

Abril,

A análise ambiental do projecto foi efectuada com o objectivo de dar cumprimento à legislação em

normas

que

estabelece

técnicas

as

para

a

estrutura do EIA.

vigor, nomeadamente o Decreto-Lei n.º 69/2000, de 3 de Maio e a Portaria n.º 330/2001, de 3 de
4)

Abril .
O EIA foi ela orado te do o o referê ia

etodológi a o Guia Metodológico para a Avaliação

de Impacte Ambiental de Infra-Estruturas da Rede Nacional de Transporte de Electricidade –
5)

Subestações editado em Dezembro de 2011 .

5

http://www.centrodeinformac

ao.ren.pt/PT/publicacoes/Pagi

Este Guia foi elaborado, após o estabelecimento de um Protocolo, entre a REN, S.A. e a Agência

nas/GuiaMetedologico.aspx

6)

Portuguesa do Ambiente (APA). A APAI (Associação Portuguesa de Avaliação de Impactes) foi

6

http://www.apai.org.pt/

responsável pela coordenação e redacção do referido Guia.
O EIA foi desenvolvido entre os meses de Setembro de 2011 e Outubro de 2012, tendo esse
período sido ocupado com as seguintes tarefas:
Setembro de 2011 a Março de 2012: Elaboração do Estudo de Grandes Condicionantes
Ambientais e Selecção de Sítio para a Área em Estudo - 1ª Fase do EIA;
Outubro de 2012: Elaboração do Estudo de Impacte Ambiental - 2ª Fase do EIA.
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OBJECTIVOS DO PROJECTO

O principal objectivo do projecto é o de juntar os elevados valores de produção hídrica previstos
com o reforço dos aproveitamentoS hidroeléctricos de Frades II [(ex-Venda Nova (ex-Venda Nova

7

http://www.ren.pt/vPT/Electri

cidade/Transporte/Pages/elect
ricidade_transporte.aspx

III)] e de Salamonde (Salamonde II), actualmente incompatível com a Rede Nacional de
7)

Transporte (RNT) existente nesta zona.
A entidade responsável pelo projecto e pela sua execução técnica (Projecto Eletrotécnico) é a REN
– Rede Eléctrica Nacional, S.A.,

8)

concessionária da Rede Nacional de Transporte de Energia

8

http://www.ren.pt/

Eléctrica. A execução técnica do Projecto de Civil coube à empresa Quadrante - Engenharia e
9)

Consultoria, Lda. tendo a Trifólio – Estudos e Projectos Ambientais e Paisagísticos, Lda elaborado
9

o EIA e o presente RNT.

4

http://www.trifolio.pt/

INTERVENIENTES – PROJECTO, EIA E AIA

A entidade responsável pelo projecto e pela sua execução técnica (Projecto Eletrotécnico) é a REN
– Rede Eléctrica Nacional, S.A, concessionária da Rede Nacional de Transporte de Energia Eléctrica.
A execução técnica do Projecto de Civil coube à empresa Quadrante - Engenharia e Consultoria,
Lda.
A entidade licenciadora do Projecto é a Direcção Geral de Energia e Geologia (DGEG).

10)

A Autoridade de Avaliação de Impacte Ambiental é a Agência Portuguesa de Ambiente.

11)

10
11

www.dgge.pt/
www.apamabinte.pt/

A Trifólio – Estudos e Projectos Ambientais e Paisagísticos, Lda elaborou o EIA e o presente RNT.

5

PROJECTO - LOCALIZAÇÃO

O projecto em análise desenvolve-se exclusivamente na freguesia de Ruivães (pertencente ao Distrito de Braga e
concelho de Vieira do Minho).
O enquadramento regional e a localização do projecto em estudo apresentam-se nas figuras seguintes.
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Figura 1 – Enquadramento
Regional do Posto de Corte
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Figura 2 – Localização do Projecto (Ortofotomapa)
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PROJECTO - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS GERAIS

A configuração final do Posto de Corte comporta um total de 12 painéis, correspondentes a 6
módulos em configuração de disjuntor e meio e assim distribuídos:

Na elaboração do projecto, foram
observados todos os aspectos
técnicos

10 Painéis de Linha 400 kV;

regulamentares

e

normativos em vigor.

2 Painéis de Reactância Shunt 400 kV.

6.1

PROJECTO – POSTO DE CORTE A 400 KV E VIA DE ACESSO

Esta instalação será uma instalação convencional exterior, com isolamento no ar, cujos painéis terão um passo de 21
metros.
As ligações de alta tensão distribuir-se-ão por três planos, um inferior à cota 7,20 metros constituído pelas ligações
tendidas entre a aparelhagem AT, um plano médio à cota 12,00 metros constituído pelos barramentos rígidos apoiados e
um plano superior à cota 23,00 metros constituído pelas ligações tendidas entre pórticos de amarração interiores.
Todos os disjuntores previstos serão de corte em meio de hexafluoreto de enxofre (SF 6), sendo accionados por motores e
armazenamento de energia por molas.
A Via de acesso ao Posto de Corte, possui uma extensão total de 605,016 metros e tem a sua origem num troço da Estrada
Municipal EM 623 por meio de um entroncamento.
É condicionado, tanto em planta como em perfil longitudinal, pela estrada municipal existente e com a cota da plataforma
do Posto de Corte, que foi calculada de forma a que os movimentos de terras associados à sua implantação gerassem o
equilíbrio, não havendo necessidade de transporte de terras de e para o exterior da zona de obras.
Apresenta uma faixa de rodagem com 5,00 m de largura e bermas laterais com 1,00 m
Na figura seguinte apresenta-se a configuração geral do projecto eletrotécnico.
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6.2

PROJECTOS ASSOCIADOS E COMPLEMENTARES

Projectos Associados
o

Proponente: REN, S.A.


Linha Vieira do Minho – Pedralva 1, a 400kV (LVRM.PDV1) - O troço inicial, desde o Posto de
Corte de Vieira do Minho, até ao apoio n.º 8, numa extensão de cerca de 2km será
estabelecido em troço comum com a futura linha Salamonde 2 – Vieira do Minho, a 400kV
(LSD2.VRM), cujo projecto executivo, EIA e construção está a cargo da EDP – Produção. Desde
o apoio 8 até ao apoio 51, a linha irá utilizar um troço de linha dupla já construído e onde está
estabelecida a actual Linha Vila Nova – Riba de Ave (LVN.RA) e a linha Frades – Pedralva
(LFRD.PDV), exploradas a 150kV mas cujos circuitos estão isolados para 400kV e 150kV,
respectivamente (processo El 1.0/68036 e Procedimento de AIA n.º 2172). O troço final, desde
o apoio n.º 51 até à subestação de Pedralva (SPDV), com uma extensão total de cerca de 13km
e 29 apoios, será submetido futuramente a Procedimento de AIA.



Linha Vieira do Minho – Pedralva 2, a 400kV (LVRM.PDV2) - Este processo ainda está no
início, em fase de EGCA para selecção do corredor. No entanto, está previsto que o troço
inicial, à semelhança do que se pretende fazer com a LVRM.PDV1, se estabeleça em comum
com uma das linhas a construir pela EDP-Produção, neste caso a futura linha Venda Nova 3 –
Vieira do Minho 2, a 400kV (LVN3.VRM2).

o

Proponente: EDP – Produção






Linha Salamonde 2 – Vieira do Minho, a 400kV (LSD2.VRM)
Linha Venda Nova 3 – Vieira do Minho 1, a 400kV (LVN3.VRM1)
Venda Nova 3 – Vieira do Minho 2, a 400kV (LVN3.VRM2)
Foi dese volvido o Estudo de I pa te A

ie tal das Li has, a 400 kV, e tre os

Reforços de Potência de Salamonde II e Venda Nova III e o Posto de Corte de Vieira
do Mi ho - (1.ª e 2.ª Fase) pela EDP – Produção, sendo submetido futuramente a
Procedimento de AIA.
Importa ainda reforçar que a avaliação ambiental dos traçados das linhas anteriormente referidos, não se enquadram no
âmbito do EIA do Posto de Corte de Vieira do Minho, a 400 kV, pelo facto de estes Projectos virem a ser desenvolvidos
pela EDP-Produção, sendo por isso objecto de Estudos de Impacte Ambiental e Procedimentos de Avaliação de Impacte
Ambiental distintos.
Deste modo e no âmbito EIA do Posto de Corte de Vieira do Minho, a 400 kV consideram-se para avaliação ambiental os
seguintes projectos complementares:
Via de acesso ao Posto de Corte;
Estaleiros de apoio à obra.
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6.3

PROJECTO – ARQUITECTURA
12

O projecto do Posto de Corte de Vieira do Minho compreende as seguintes edificações:
12)

Casa de Painel

2

- tem uma implantação de 69.18m (12.18m x 5.68m) com um passeio
2

exterior de acesso com 4.8m (4.00m x 1.20m). Desenvolve-se num único piso ao nível
térreo.
Edifício de Comando

13)

2

– tem uma implantação de 214.50m (20.08m x 10.68m). O passeio

exterior de acesso ao edifício tem 1.20m de largura e desenvolve-se no seu perímetro.
O edifício desenvolve-se num único piso ao nível térreo e é constituído pelos seguintes
compartimentos:
2

o

Sala de Telecomunicações (34.98m );

o

Sala de Quadros (38.28 m );

o

Oficina (22.75 m );

o

Armazém (22.57 m );

13

2

Abastecimento de Água do
Posto de Corte

2

Será efectuado por meio de um
reservatório de acumulação de

2

água potável com cerca de

2

6000 litros.

2

o

Sala de Comando (19.14m ) e Sala Polivalente (17.52m );

o

2 Instalações Sanitárias - 1 feminina e para pessoas com mobilidade condicionada
2

2

(5m ) e outra para utilização masculina com zona de vestiário e duche (9.10m );
o

2

Tratamento e Armazenamento
das

Águas

A rede de drenagem das águas
residuais

1 Divisão para Arrumos (2m ).

Residuais

Domésticas do Posto de Corte
domésticas

será

separada de qualquer rede de

2

Casa dos Serviços Auxiliares - tem uma implantação de 101.62m (13.77m x 7.38m). O

drenagem de águas pluviais e
de águas de origem industrial.

passeio exterior de acesso tem 1.20m de largura e desenvolve-se junto à fachada principal
do edifício. O edifício desenvolve-se num único piso ao nível térreo. É constituído por três
2

2

compartimentos técnicos: Sala do Grupo Diesel (26.80m ), Sala de Quadros (26.80m ) e
2

2

Sala de Baterias (30.15m / 51.59m ).

Todas

as

águas

residuais

domésticas, serão recolhidas
nos

dispositivos

através

dos

sanitários
ramais

de

têm

por

descarga.

2

Casas das Bombas - tem uma implantação de 6.72m (3.23m x 2.08m). Desenvolve-se num
único piso ao nível térreo, com uma cércea máxima de 2.70m, e encontra-se acoplada à
fachada Sul do Edifício de Comando. É constituída por um único compartimento, com a
2

área de 5.06m (2.75m x 1.82m).

Os

colectores

finalidade a recolha de águas
residuais
ramais

provenientes
de

encaminha-las

dos

descarga

e

para

o

reservatório

de

armazenamento

de

águas

residuais domésticas.
As águas residuais são todas
recolhidas

ao

nível

do

arruamento.
Figura 4 - Depósito de Terras
Sobrantes (Verde na Figura)
Na sequência da conclusões do
Estudo Geológico e Geotécnico,
que refere a existência de
materiais provenientes da
escavação que não são
possíveis de utilizar nos aterros
da plataforma do Posto de
Corte, torna-se necessário
conduzir estes materiais para
um depósito de terras que se
previu em terrenos anexos à
plataforma do Posto de Corte.
Este terreno será alvo posterior
de integração paisagística.
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Figura 5 – Planta Geral do Posto de Corte incluindo a localização do depósito de terras e localização dos estaleiros
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6.4

PROJECTO – PROTECÇÃO DO MEIO AMBIENTE

Os riscos que um Posto de Corte poderá representar para o meio ambiente são essencialmente:
Campos electromagnéticos;
Fuga de hexafluoreto de enxofre (SF6) para a atmosfera;
Derrame de óleo provenientes dos equipamentos existentes;
Ruído Acústico ambiente.
Fuga de hexafluoreto de enxofre (SF6)
A tecnologia a implementar na construção do Posto de Corte é de tipo convencional, consistindo na utilização de
aparelhagem exterior e isolamento a ar, pelo que o gás SF 6 estará presente somente nas câmaras de corte dos
disjuntores.
A fuga incontrolável de SF6 para a atmosfera ocorrerá apenas em caso de um incidente envolvendo a destruição de um
pólo de um disjuntor, situação em que a massa de gás envolvida é reduzida.
Assim, qualquer operação de esvaziamento será sempre realizada de forma controlada para um depósito de trasfega
apropriado, com vista ao posterior tratamento do gás.
Campos electromagnéticos

A Portaria nº. 1421/2004 de 23

A Portaria nº. 1421/2004 de 23 de Novembro que se baseia na transcrição parcelar do documento

Legislação

Guidelines for Limiting Exposure to Time-Varying Electric, Magnetic and Electromagnetic Fields (up

de

de Novembro transpõe para a
Portuguesa

níveis
à

de

to 300 GHz)” da ICNIRP-International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection , apontam

relativos

os valores máximos de 5 kV/m (rms) e 100 T (rms) para os campos eléctrico e magnético a que o

electromagnéticos,

público em geral poderá estar permanentemente exposto.

da

14)

o

quadro de restrições básicas e
referência

exposição

do

público em geral aos campos
constante

da Recomendação do Conselho
União

Europeia

nº.

1999/519/CE de 12 de Julho de

Na vizinhança imediata das subestações, os campos electromagnéticos a que o público em geral
poderá estar exposto serão originados essencialmente pelas linhas aéreas que amarram nos

1999, a qual, por sua vez, se
baseia na transcrição parcelar
do documento da ICNIRP.

pórticos. Com base em análises comparativas com cálculos teóricos e medições efectuadas em
linhas similares de todo o mundo, pode concluir-se que os valores dos campos sob qualquer linha
da REN, de qualquer nível de tensão, se encontram abaixo dos limites referidos.
Refira-se ainda assim, que os Postos de Corte, por constituírem áreas integralmente vedadas, cujo

14

http://www.euitt.upm.es/est

aticos/catedracoitt/web_salud_medioamb/se
minario_cancer/documentacio
n/OI1.PDF

acesso está exclusivamente condicionado a pessoal devidamente qualificado, não permitem o
acesso do público em geral ao seu interior, pelo que este tipo de infraestruturas não se enquadra
no âmbito de aplicação da referida Portaria.
Derrame de Óleo proveniente dos Equipamentos
Este tipo de ocorrência apenas terá significado relevante em caso de ocorrer uma avaria grave (e
pouco provável) em qualquer dos equipamentos existentes.
No caso das máquinas a instalar no Posto de Corte, elas serão instaladas de acordo com as actuais
práticas em uso na REN, sobre maciços apropriados, dotados de um sistema de recolha periférica
do óleo, o qual, em caso de derrame, será drenado, por gravidade, para um adequado depósito
subterrâneo de retenção de óleos, o qual terá capacidade para a recolha do volume de óleo

Depósito de retenção de óleos em
construção - Exemplo

contido na maior das máquinas instaladas.

Resumo Não Técnico do Estudo de Impacte Ambiental, 2ª Fase – Posto de Corte de Vieira do Mi ho

11

Ruído Acústico Ambiente
No que respeita ao ruído perceptível nas áreas envolventes do Posto de Corte, foi elaborado um
Estudo do Condicionamento Acústico, de modo a garantir os limites legalmente definidos.
Neste Estudo conclui-se não se considera necessária, para cumprimento das exigências legais, a

Regime Legal sobre Poluição
Sonora instituído pelo DecretoLei nº 292/2000 de 14 de
Novembro.

adopção de medidas de condicionamento acústico com origem no Posto de Corte.

6.5

PROJECTO – ACTIVIDADES DE CONSTRUÇÃO

Os trabalhos de construção civil que constituem este projecto são constituídos por:

Exemplos de algumas
actividades de

Desmatação de toda a área de intervenção;

construção

Terraplenagens dos terrenos, incluindo escavações e aterros, para construção da plataforma e

Desmatação e Decapagem

do caminho de acesso (Aquando da realização dos trabalhos de terraplenagem, o canal de irrigação de água será devidamente
preservado e mantido em perfeitas condições de funcionamento);

Execução de vedação nos limites do Posto de Corte;
Construção da rede geral de drenagem da plataforma e caminho de acesso;
Construção das redes de serviço aos edifícios técnicos - abastecimento de água, drenagem,

Construção da Via de Acesso

esgotos pluviais e esgotos domésticos. Na rede geral de esgotos domésticos prevê-se a
instalação de um reservatório (enterrado) de armazenamento dos efluentes
Corte, em fase de funcionamento, prevê a recolha periódica dos resíduos acumulados) .

(A manutenção do Posto de

A água de consumo para o Posto de Corte

será proveniente de um reservatório que será abastecido periodicamente;
Construção da infra-estrutura para a futura instalação da Rede de Fibra Óptica;
Construção de maciços em betão armado para pórticos de amarração e suportes de
aparelhagem;
Abertura e tapamento de valas para execução da rede de terras no interior da plataforma, na
periferia exterior da vedação e respectivas ligações aos maciços de equipamentos e prumos

Zona de Escavação

metálicos da vedação;
Execução de caleiras para passagem de cabos;
Construção dos Edifícios Técnicos – Edifício de Comando, Casa dos Serviços Auxiliares, Casas de
Painel e Casa das Bombas (abastecimento de água) - incluindo todos os trabalhos de
estruturas, águas, esgotos, AVAC e acabamentos de arquitectura;

Construção da Plataforma

Execução dos trabalhos para a colocação do reservatório de água de consumo e respectivo
sistema de tratamento;
Construção das vias interiores –vias secundárias e caminhos preferenciais de circulação;
Colocação da camada superficial de gravilha.
Construção da Casa dos

Execução do novo acesso à estrada municipal, incluindo escavações, aterros, drenagem,

Serviços Auxiliares

pavimentos, pinturas, colocação de sinalização vertical, etc.
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Compactação de betuminoso
Espalhamento de Gravilha e Vedação do Posto de Cortte

Integração Paisagística da
envolvente do Posto de Corte

Na empreitada geral está também incluída a execução da Integração Paisagística da envolvente do
Posto de Corte.

6.6

PROJECTO - PROCEDIMENTOS USUAIS DE EXPLORAÇÃO E MANUTENÇÃO E DESACTIVAÇÃO DO POSTO DE CORTE

Durante o período de funcionamento do Posto de Corte têm lugar acções programadas de inspecção e vistoria. Estas
acções, também chamadas inspecções de rotina, constam sobretudo de inspecções visuais aos diversos aparelhos
existentes no Posto de Corte e do registo de algumas medidas.
Relativamente às operações de manutenção, desencadeadas apenas quando detectada a sua necessidade, refere-se a
lavagem de isoladores e reparação/substituição de elementos do Posto de Corte.
Este tipo de infra-estruturas tem uma vida útil longa (não menos de 50 anos) não sendo possível prever, com rigor, uma
data para a sua eventual desactivação. Não é igualmente possível prever o abandono do Posto de Corte, sendo intenção
da REN, S.A., proceder às alterações, remodelações e actualizações que as necessidades de transporte de energia ou a
evolução tecnológica aconselhem na instalação.

6.7

TEMPO DE EXECUÇÃO DA OBRA E O CUSTO PREVISTO

A calendarização do projecto prevê ,com os correspondentes acertos, uma compatibilização com o
desenrolar do processo de AIA:

 Fase de construção – prevê-se que esta fase vá demorar cerca de 12 meses. Esta fase só pode
ter início após a emissão da Declaração de Impacte Ambiental (DIA) favorável ou favorável
5 Painéis a entrar em funcionamento

condicionada.

em Setembro de 2014

 Fase de exploração - toda a vida útil do Posto de Corte com trabalhos de manutenção e

Painel de Linha Pedralva 1;

conservação. Este tipo de infra-estruturas tem uma vida útil longa, nunca inferior a 50 anos.

Painel de Linha Pedralva 2;

A configuração inicial do Posto de Corte prevê a entrada em serviço de 5 painéis de linha 400 kV
em Dezembro de 2014.
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7

COMO FOI ELABORADO O EIA

o EIA foi elaborado de acordo com o Guia Metodológico, e foi realizado em duas fases distintas:

 1ª Fase - Estudo das Grandes Condicionantes Ambientais e Selecção de Corredor (EGCA)

Este estudo teve por objectivo identificar, na fase inicial do projecto, as grandes condicionantes ambientais que
pudessem originar impedimentos à implantação do projecto.
Desta forma, evita-se a localização do Posto de Corte em zonas de elevada complexidade ambiental e social.
Para o efeito, foi delimitada uma zona territorial com aproximadamente 4km de largura, denominada Área em
Estudo (AE) no interior da qual foram identificadas as condicionantes ambientais mais importantes. Com base nas
condicionantes identificadas e cartografadas, procedeu-se à definição das alternativas de localização do Posto de
Corte - com um diâmetro de 600m - no interior da AE, que fossem ambiental e tecnicamente viáveis (ver figuras
seguintes).

Figura 6 – Alternativas
Consideradas

Após uma análise comparativa das várias alternativas de localização, foi seleccionado a alternativa
considerada ambientalmente e tecnicamente mais favorável.

Figura 7 – Alternativa
Selecionada com a Área do
Posto de Corte e Acesso
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 2ª Fase - EIA do projecto de execução do Posto de Corte desenvolvido no interior da alternativa seleccionada
Esta fase iniciou-se após ter sido seleccionada a alternativa de localização mais favorável (identificada na figura 5), a
qual foi estudado em maior detalhe no EIA, denominando-se Área Espe ífi a de I pla tação .
Nesta fase, os descritores ambientais são agrupados em três categorias: Muito Importantes, Importantes e Pouco
Importantes, em função dos impactes que um projecto desta natureza habitualmente gera, conforme a seguir
apresentado:
o Muito Importantes
Ecologia, Usos do Solo; Ordenamento do Território e Condicionantes de Uso do Solo; Paisagem; Ambiente
Sonoro, Componente Social, Património e Solos.
o Importantes
Geologia e Geomorfologia e Recursos Hídricos e Qualidade da Água.
o Pouco Importantes: Clima e Qualidade do Ar.
No EIA foi efectuada uma descrição e análise das condições ambientais existentes, bem como a identificação e
avaliação dos impactes provocados pelo projecto no ambiente.
Na sequência dos impactes identificados, foram propostas medidas de minimização para reduzir esses mesmos
impactes e, por fim, propôs-se a execução de um programa de monitorização ambiental para os impactes
considerados como mais significativos/importantes.
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Figura 8 – Localização do Projecto (carta militar – escala 1/25 000)
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8

ESTADO ACTUAL DO AMBIENTE
15

Biótopo – É uma região

No que respeita à Ecologia, a área de implantação do Posto de Corte não se insere em qualquer

que

Área Classificada de interesse para a conservação, estando a cerca de 2,6 km do Parque Natural da

regularidade

Peneda-Gerês e Sítio de Importância Comunitária Peneda/Gerês.
A área de implantação do Posto de Corte caracteriza-se pela presença de 6 biótopos

condições
populações

15)

e mosaicos

apresenta
nas
e
animais

nas
e

vegetais.

de biótopos distintos, dos quais se destacam extensas áreas de matos e matos com afloramentos
rochosos e pequenas áreas florestais, essencialmente pinhal e carvalhal. Foram identificados 3
Habitats: 4030 (Charnecas secas europeias), 4020 (Charnecas húmidas atlânticas temperadas de
Erica ciliaris e Erica tetralix, habitat prioritário) e 9230 – Carvalhais galaico-portugueses de Quercus
robur e Quercus pyrenaica).
No que se refere às espécies florísticas com interesse para a conservação, não foi confirmada a
presença de qualquer espécie na área de implantação do projecto.
No que diz respeito à Fauna, relativamente ao estatuto de conservação das espécies que podem
ocorrer na área, foram confirmadas 26 espécies com interesse de conservação, das quais 14
espécies são aves, e 7 são mamíferos terrestres e voadores. De entre as espécies terrestres
potencialmente presentes na área em que o projeto se insere destacam-se a víbora-cornuda
(Vipera latastei), açor (Accipiter gentilis) e lobo (Canis lupus). Durante o trabalho de campo não foi
confirmada a presença de qualquer destas espécies, nem de locais de nidificação ou criação dos
mesmos.
Para a classificação dos Solos na área de implantação do projecto, considerou-se a cartografia
existente da Direcção Regional de Agricultura e Pescas do Norte (DRAP Norte), nomeadamente a
Carta de Solos n.º 44, à escala 1:25 000 e na Carta de Aptidão da Terra para Agricultura n.º 44, à
escala 1:25 000, tendo-se verificado que a área de implantação do projecto não se encontra
classificada. Para complementar a informação verificou-se a classificação dos solos na envolvente
do local de implantação do projecto e verificou-se que estes apresentam aptidão moderada ou
aptidão marginal. Não se verificam solos com aptidão elevada.

No que respeita aos Usos do Solo, verifica-se que a área de implantação do Posto de Corte e
respectivo acesso, localiza-se num terreno baldio, em que o uso não se encontra definido.
Considerou-se que a classificação da ocupação do uso dos solos, na área de implantação do
projecto é de Áreas sem uso definido.

A análise do descritor Ordenamento e Condicionantes ao Uso do Solos baseou-se essencialmente
na pesquisa bibliográfica, disponibilizada pela Direcção-Geral do Ordenamento do Território e
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Desenvolvimento Urbano (DGOTDU) , Carta de Ordenamento e da Carta de Condicionantes do
Plano Director Municipal (PDM) de Vieira do Minho, bem como na recolha de informações junto de
entidades municipais e governamentais, concessionárias de serviços públicos e serviços da
administração com tutela específica sobre aspectos com pertinência para o EIA.
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Em termos da ocupação das diferentes classes de espaço (identificadas na Carta de Ordenamento
do PDM), a área de implantação do projecto, está classificada como espaços florestais. No que
respeita a Condicionantes, na área de implantação do projecto verifica-se a existência de uma área
classificada como Reserva Ecológica Nacional (REN). No EIA foram ainda identificados outras
condicionantes, não sendo as mesmas impeditivas, nomeadamente área de regadio.
É importante referir, que a junta de freguesia de Ruivães considerou (das três alternativas
apresentadas no EGCA) como melhor opção de localização do Posto de Corte de Vieira do Minho, o
local desig ado o o Chã da Pe eda , lo al este o de se lo aliza o prese te proje to.

No que respeita à Paisagem, a área do projecto, abrange duas unidades de paisagem que incluem,
cada uma delas algumas sub-unidades de paisagem (no total consideram-se 6 sub-unidades de
paisagem). No âmbito deste RNT, efectua-se a descrição das duas unidades de paisagem,
indicando-se também, quais as sub-unidades de paisagem incluídas na unidade de paisagem.


Unidade 9 – Serras da Peneda-Gerês - Na área de estudo, esta unidade é abrangida de forma
marginal, concentrando-se na imediata envolvência do rio Cávado e na foz do rio Rabagão,
dominado pela presença do grande plano de água da albufeira de Salamonde e acentuado pela
vista directa do Parque Nacional da Peneda-Gerês.
A presença constante da água, em conjunto com a vegetação arbórea, transmite grande
dinamismo aos panoramas existentes.

Confluência do Rio Cávado
e Rabagão



o

sub-UP9A – zona de influência do Parque Nacional da Peneda-Gerês

o

sub-UP9B – zona humanizada de Frades e Vila Nova

Unidade 10 – Serras da Cabreira e Montelongo - Nesta Unidade e dentro da área de estudo,
destacam-se os afloramentos rochosos e o coberto vegetal ralo embora com a presença de
encostas cobertas com matas de espécies florestais mistas. Os declives tornam-se mais severos
nos vales onde as linhas de água se encaixam. É, portanto, uma paisagem de vistas elevadas e
amplas, em que as zonas mais aplanadas são aproveitadas para pastagens e folhas
cerealíferas.
o

sub-UP10A – encostas naturalizadas dos rios Cávado e Rabagão e da albufeira de

Zona de cotas mais
elevadas

Venda Nova;
o

sub-UP10B – zona rural de Ruivães, Campos e Zebral;

o

sub-UP10C – zona naturalizada de influência do rio da Peneda.

o

sub-UP10D – cumeadas da Serra da Cabreira.

No sentido de caracterizar a situação actual do Ambiente Sonoro, no local de implantação do
projecto foram efectuadas medições acústicas em 3 pontos. Estes pontos foram considerados
como representativos da área em análise, escolhendo os receptores sensíveis mais próximos
(consistem em habitações situadas a distâncias iguais ou superiores a 565m do Posto de Corte).
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Nesse sentido foram seleccionados os seguintes locais:
 M1 – Zebral – Aproximadamente a 565m a Sul dos limites do futuro Posto de Corte;

 M2 - Coutados da Ladeira - Aproximadamente a 715m a Sul/Nascente dos limites do

M2 – Coutados da Ladeira

futuro Posto de Corte;

 M3 – Campos - Aproximadamente a 900m a Nascente dos limites do futuro Posto de
Corte.
De acordo com análise feita no EIA, a área de implantação do Posto de Corte é Zona não
M3 - Campos

classificada.
Da análise aos valores registados verifica-se que os níveis sonoros na área de estudo são reduzidos,
cumprindo os limites definidos na lei.

Para a caracterização do descritor Componente Social foram definidos três níveis: a região, o
concelho e a freguesia.
A região onde o projecto se localiza caracteriza-se por na última década ter apresentado uma
manutenção, sem grandes oscilações, da população residente, facto associado à melhoria das
acessibilidades, através ligações rodoviárias e ferroviárias, permitindo uma aproximação aos
grandes centros urbanos do litoral. Ao nível local, verifica-se o envelhecimento da população
existente, bem como, o abandono da população residente na procura de melhores condições de
vida.
Em termos económicos, verifica-se que o sector primário (ex. agricultura e exploração de áreas
florestais) é o dominante, ainda que o sector terciário (ex. serviços) seja também representativo da
população residente.
Relativamente à disposição de aglomerados populacionais no território, refira-se que há um
afastamento significativo da localização do projecto, relativamente aos aglomerados existentes na
envolvente: Ruivães, Botica, Campos, Zebral.

Para a caracterização do Património foi realizado um levantamento bibliográfico, cartográfico e de
campo, de modo a caracterizar o património existente na zona onde se pretende implantar o Posto
de Corte e o respectivo acesso.
Identificaram-se duas ocorrências patrimoniais, nenhuma das quais classificada. Desta forma,
apresentam-se de seguida os elementos patrimoniais, na área de incidência do projecto.

N.º

Designação

Tipo de Sítio

1

Aqueduto de Ruivães

Conduta de água

2

Cabana da Peneda

Abrigo de pastor

No que se refere à Geomorfologia, a área de implantação do projecto encontra-se inserido num
meio natural com um ligeiro declive do terreno natural com pendente para noroeste.
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Relativamente à Geologia e conforme constante na Carta Geológica 6A - Montalegre verificam-se
na área de implantação do projecto, formações geológicas eruptivas, desig adas por Granito de
Ruivães e Barroso .
Relativamente a recursos minerais (ex. pedreiras), a área de implantação do projecto intercepta
uma zona para o qual feito um pedido de prospecção e pesquisa de recursos minerais.

No que respeita aos Recursos Hídricos Superficiais verifica-se que a área de implantação do
projecto insere-se na região hidrográfica do rio Cávado, Ave e Leça. Nesse sentido e de forma a
complementar a informação com dados mais recentes, consultou-se a página de internet do
Sistema Nacional de Informação de Recursos Hídricos (SNIRH). De acordo com a informação
disponibilizada no mapa de classificação decimal de linhas de água, para a freguesia de Ruivães,
está considerada uma linha de água designada por Rio Cabreira. No entanto, a mesma encontra-se
a 175 m a Sul do local de implantação do projecto. Após visita ao local, foi possível verificar a
existência de um canal de irrigação de água, bem como de linhas de água com características
torrencias, associadas ao escoamento e drenagem natural.
Este canal serve como infraestrutura de distribuição de água para rega. O projecto prevê a
construção de uma passagem hidráulica para a manutenção desta infraestrura.

Canal de Irrigação

Relativamente aos Recursos Hídricos Subterrâneos e de acordo Estudo Geológico – Geotécnico
não existe presença de água, nomeadamente nos 2 piezómetros (furos para observar os níveis de
água), com 9.00m de profundidade.

A caracterização do Clima para a região em estudo foi realizada com base na Estação climatológica
de Braga, aproximadamente 34 km a Sudoeste do Posto de Corte. No período compreendido entre
1971 – 2000 a média anual da temperatura máxima atinge os 27,2º C e a média anual da
temperatura mínima os 4,5º C.
A média total de precipitação anual é de 1465,7 mm, registada na estação climatológica de Braga.
Para esta estação e para período compreendido entre 1951 – 1981, os ventos dominantes são de
quadrante, Sudoeste (8,7%) e Sul (8,4%). A maior velocidade média registada relativamente ao
vento é de Sul apresentando o valor de 9,8 km/h, logo seguido pelos ventos de quadrante
Sudoeste e Este.

Para a caracterização da Qualidade do Ar, optou-se por fazer uma avaliação a nível regional, uma
vez que não existem Estações de Monitorização da Qualidade do Ar, suficientemente perto para
permitir uma correcta avaliação da qualidade do ar no local de implantação do projecto.
De forma a caracterizar a qualidade do ar na região do projecto, utilizaram-se os dados relativos ao
Índice de Qualidade do Ar, e de uma forma geral, existe a classificação de bom, referente à
qualidade do ar, em mais de 60 % dos dias do ano.

9

PRINCIPAIS EFEITOS (IMPACTES) DO PROJECTO NO AMBIENTE

Os impactes que podem ocorrer na Ecologia, sobre a flora e fauna decorrentes da implementação do Posto de Corte
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são, de um modo geral, negativos mas pouco significativos.
Na fase de construção do Posto de Corte o principal impacte associado às actividades de construção do projecto
corresponde, à afetação dos biótopos e habitats onde o projecto vai ser implementado. Relativamente à fauna, os
principais impactes que podem decorrer da fase de construção correspondem à perda de habitat para a fauna, a
mortalidade por atropelamento, a alteração das comunidades e perturbação de espécies de maior valor
conservacionista. No entanto, importa referir que estes impactes são considerados pouco significativos, derivada da
reduzida área a intervencionar e do caráter localizado do projeto.
Quanto à perturbação da fauna, nomeadamente sobre o lobo, considera-se que a ocorrer, será durante o período de
construção, podendo produzir um efeito de repulsa temporário que tende a regularizar-se. Reforça-se contudo a
reduzida dimensão do projeto e o seu caráter localizado, bem como a presença actual de uma rodovia na área de
estudo, pelo que a ocorrer, o impacte será pouco significativo.
Para a fase de exploração, com as acções como a manutenção relacionada com o funcionamento do Posto de Corte e
aumento da presença humana poderão favorecer a instalação de espécies florísticas invasoras e aumentar o risco de
incêndio nas zonas de influência direta do projeto. No entanto, este impacte considera-se pouco significativo.
No que se refere às comunidades faunísticas identificam-se como principais impactes para esta fase a possível
perturbação e/ ou mortalidade de espécies faunísticas terrestres mais sensíveis devido à movimentação de pessoas e
veículos na área de estudo, em particular no acesso previsto, Realça-se o facto da área de estudo já se encontrar uma
rodovia atualmente em exploração e o fato do novo acesso apresentar uma reduzida extensão, prevendo-se que venha a
ter uma utilização pouco frequente.

Para a caraterização dos principais impactes sobre os Solos, prevê-se que ocorram, durante a fase de construção,
fenómenos de compactação/erosão do solo, e o aumento da área impermeabilizada. No entanto dado que é uma área
limitada (7 ha) e reduzida, consideram-se os impactes pouco significativos.
Para a fase de exploração, o principal impacte prende-se com a alteração da tipologia de solo nomeadamente,
impermeabilização dos mesmos numa área localizada, considerando-se no entanto pouco significativo.
Os impactes no Uso do Solo resultantes da implementação do Posto de Corte e respectivo acesso, resultam de uma
alteração de uso ou da alteração da intensidade de uso existente nas zonas de intervenção directa do Projecto e nas
respectivas zonas envolventes, por acção indirecta. Como a área de implantação do projecto, está classificada como
áreas sem uso definido, na ocupação do uso do solo actual, consideram-se os impactes como pouco significativos.
Para a fase de exploração os principais impactes prendem-se com a criação de uma nova área condicionada com o
estabelecimento de servidão ao Posto de Corte e da Via de acesso .

No que respeita ao Ordenamento do Território e Condicionantes ao Uso do Solo, os principais impactes prendem-se
com afectação dos espaços classificados como florestais e áreas de Reserva Ecológica Nacional. No entanto e apesar
desta classificação, de acordo com a visita de campo efectuada, o uso actual do solo é classificado como área sem uso
definido.
Importa referir que a área de Reserva Ecológica Nacional interceptada pelo projecto é muito reduzida.
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No que respeita à Paisagem a introdução de novos elementos na paisagem implica, sempre, alterações na mesma, de
maior ou menor importância, consoante a capacidade da paisagem em absorver esses novos elementos. Essa capacidade
manifesta-se em função da existência, ou não, de barreiras físicas capazes de limitar o impacte visual da infraestrutura,
pela dimensão e pela importância visual das alterações previstas.
Os impactes na paisagem, originados pela construção de estruturas deste tipo, fazem-se sentir com maior intensidade
durante a fase de construção, atenuando-se durante a fase de exploração em resultado da implementação das medidas
de integração paisagística.
Os impactes neste descritor dividem-se nos impactes paisagísticos / na Estrutura da Paisagem e em impactes visuais.
Os impactes paisagísticos, prendem-se com o aterros e escavações que serão necessários efectuar para este projecto.
Considerando ainda que, a área implantação do Posto de Corte é no topo de uma encosta, com grande exposição visual.
Estão previstas medidas de integração paisagística, não só no que se refere a taludes efectuados, mas também no que
toca à plantação de cortinas arbóreo-arbustivas
Os locais considerados mais sensíveis do ponto de vista da Paisagem, são identificados de seguida:
Zebral;
Campos;
Botica.

No que respeita ao Ambiente Sonoro os principais impactes associados a este descritor prendem-se com o aumento do
ruído pelas actividades da obra e circulação de maquinaria. No entanto não é expectável que haja significância devido à
distância a que os receptores sensíveis se encontram (distâncias iguais ou superiores a 565m do Posto de Corte).
Para a fase de exploração efectuaram-se simulações da propagação do ruído e com base nos resultados obtidos, verificase que a manterem-se as condições de afastamento do futuro Posto de Corte a receptores sensíveis ao ruído e os
regimes de exploração previstos, o funcionamento do mesmo não deverá determinar situações de incumprimento.
Deste modo não se considera necessária a adopção de medidas de condicionamento acústico para protecção dos
receptores sensíveis mais próximos.
Em síntese, os impactes sobre a componente acústica do ambiente serão inexistentes para todos os pontos de análise
considerados.

No que respeita aos impactes na Componente Social, durante a fase de construção prevê-se a criação de emprego e
dinamização de actividades, embora temporária e acompanhando a duração da fase de construção.
Para os aglomerados envolventes e durante a fase de construção, prevê-se a dinamização de actividades de apoio
logístico às obras de construção, como sejam as relacionadas com a oferta de alojamentos e restauração.
Para a fase de exploração pode-se considerar que transformação da paisagem local poderá ser um factor de afastamento
da instalação de actividades turísticas e de lazer. No entanto, existe um impacte positivo associado à entrada em
exploração do Posto de Corte prende-se com os próprios objectivos que estão na sua origem, ou seja, o seu
enquadramento na estratégia nacional de energia e o seu contributo para a prossecução dos objectivos das políticas
energéticas.
Por último, e no respeitante aos impactes ambientais decorrentes da influência dos campos electromagnéticos, relativos
à exposição da população em geral, verificou-se que, em qualquer escalão de tensão, não ocorrem valores superiores
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aos níveis de referência fixados na Portaria nº 1421/2004 de 23 de Novembro, bem como no Enquadramento Legal
Europeu. Esta conclusão é fundamentada e acontece da análise comparativa efectuada com recurso a cálculos teóricos e
medições efectuadas em Linhas similares em todo o mundo, bem como de resultados de monitorizações anteriormente
efectuadas em Linhas pertencentes à REN,SA.
Os Postos de Corte, por constituírem áreas integralmente vedadas, cujo acesso está exclusivamente condicionado a
pessoal devidamente qualificado, não permitem o acesso do público em geral ao seu interior, pelo que este tipo de
infraestruturas não se enquadra no âmbito de aplicação da referida Portaria.
Os impactes esperados para o descritor Património e face aos resultados obtidos nas prospecções arqueológicos e às
características específicas da empreitada, considera-se que existe 1 potencial impacte negativo directo, designadamente
o Aqueduto de Ruivães (n.º 1), devido às acções decorrentes da construção do acesso viário. Apesar desta situação, está
previsto a sua manutenção através da construção de uma passagem hidráulica.
Relativamente ao sítio n.º 2 (Cabana da Peneda) não há impactes, porque aquela construção já foi destruída.

Os principais impactes, para o descritor Geologia e Geomorfologia, durante a fase de construção prendem-se com as
movimentações de terras, e execução dos aterros e escavações que vão alterar a fisiografia do terreno. Este impacte é
negativo e significativo.

No que se refere aos Recursos Hídricos, durante a fase de construção, os principais impactes prendem-se com a possível
contaminação da qualidade da água no canal de irrigação, se não forem adotadas medidas de minimização, bem como às
eventuais alterações do escoamento superficial. Ambos os impactes foram classificados como negativos e significativos.
Deste modo, está previsto um plano de monitorização para os recursos hídricos superficiais.

No que diz respeito ao Clima não são esperados impactes, uma vez que não é expectável que o projecto possa induzir
alterações, quer a nível local, quer regional, nas condições climáticas actualmente existentes.

No que respeita à Qualidade do Ar, o principal impacte, durante a fase de construção decorre da emissão de poeiras
provenientes das actvividades de construção. Para a fase de exploração, apesar de raro, pode-se considerar como
impacte a possível fuga de hexafluoreto de enxofre (SF6).
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10 MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO E MONITORIZAÇÃO PREVISTAS
No Capítulo 7 do EIA estão descritas as medidas de minimização previstas no âmbito da implantação do projecto. No
sentido de sistematizar a informação, apenas se apresentam as medidas sectoriais que devem ser aplicadas a cada
descritor.
As medidas de carácter geral, referentes aos estaleiros e parque de materiais, produtos, gestão de efluentes, resíduos,
acessos e boas práticas ambientais e que constam do EIA não serão referenciadas no presente RNT.

Ecologia
Deverá garantir-se que toda a vegetação arbustiva e arbórea, existente na envolvente da zona de trabalhos, é
protegida de modo a não ser afectada com a localização de estaleiros, depósitos de materiais, instalações de pessoal
e outras, ou com o movimento de máquinas e viaturas
Deve ser evitado o pisoteio em áreas circundantes à da intervenção quando os trabalhos decorram em áreas
classificadas. Independentemente da localização dos trabalhos, deverá ser afectado o menor espaço possível de
terreno envolvente.

Desmatação e desflorestação
A desmatação, a destruição do coberto vegetal e o corte de arvoredo deverão ser efectuados exclusivamente nas
áreas necessárias à implantação do Projecto.
Nas actividades de desmatação e abate de árvores, as áreas a intervencionar deverão ser identificadas utilizando
marcas visíveis.

Solos e Usos do Solo
Decapar, remover e separar as terras vegetais com vista à sua utilização na reintegração de áreas intervencionadas.
A decapagem deve ser efectuada em todas as zonas onde ocorram mobilizações do solo e de acordo com as
características do mesmo. Nos períodos de chuva, as terras vegetais deverão ser cobertas com material
impermeável durante o armazenamento temporário, o qual deverá ser efectuado em locais planos e estáveis a fim
de evitar escorregamentos e arrastamento para a rede hidrográfica. Na existência de grandes quantidades de terras
vegetais, estas deverão ser armazenadas em pargas.
Não armazenar, ainda que temporariamente, os materiais resultantes das escavações e da decapagem dos solos a
menos de 10 m das linhas de água, nem em zonas de cheias ou zonas inundáveis.

Paisagem
Implementar o Projecto de Integração Paisagística.

Ambiente Sonoro
As operações de construção mais ruidosas, apenas deverão ter lugar nos dias úteis, das 8h00 às 20h00. As
actividades ruidosas só poderão ter lugar fora do período referido com a obtenção de uma licença especial de ruído.
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Componente Social
A saída de veículos das zonas de estaleiros e das frentes de obra para a via pública deverá ser feita de forma a
minimizar o arrastamento de terras e lamas pelos rodados dos veículos
O tráfego de viaturas pesadas deverá ser efectuado em trajectos que passem fora das localidades e, caso seja
inevitável o atravessamento de zonas urbanas, o trajecto será o mais curto possível e efectuado a velocidade
reduzida.

Património
Proceder ao Acompanhamento Arqueológico de todas as actividades de construção do futuro Posto de Corte
Recomenda-se o afastamento das estruturas de apoio à obra e de circulação de maquinaria onde se identificou a
existência do sítio patrimonial (n.º 1 - Aqueduto de Ruivães).

Geologia e geomorfologia
Sempre que possível, planear os trabalhos de forma a minimizar as movimentações de terras e a exposição de solos
nos períodos de maior pluviosidade.
Cumprir o preconizado no Estudo Geológico-Geotécnico, relativo à geometria dos taludes de escavação e aterro.
Caso se verifique a necessidade de utilização de explosivos, o canal de irrigação de água dever ser devidamente
preservado e mantido em perfeitas condições de funcionamento;

Recursos Hídricos
O canal de irrigação deve ser limpo, de forma a anular qualquer obstrução total ou parcial induzida pela obra.

Qualidade do Ar
Durante as operações de movimentação de terras proceder à aspersão de água das áreas intervencionadas para a
construção da plataforma e do acesso para minimizar o levantamento de poeiras no período seco, caso se revele
necessário.

Resumo Não Técnico do Estudo de Impacte Ambiental, 2ª Fase – Posto de Corte de Vieira do Mi ho

25

11 SÍNTESE FINAL
O Posto de Corte de Vieira do Minho, em fase de projecto de execução, tem como objectivo principal juntar os elevados
valores de produção hídrica previstos com o reforço do aproveitamento de Frades II [(ex-Venda Nova (ex-Venda Nova
III)] e de Salamonde (Salamonde II).
A metodologia utilizada no processo de avaliação dos impactes originados pelo projecto permitiu a sua minimização logo
num estado inicial do desenvolvimento do mesmo, através da elaboração do Estudo de Grandes Condicionantes
Ambientais e Selecção de Sítio (1ª Fase do EIA).
Com a elaboração do EIA, foi possível identificar a situação actual existente a partir da qual foi efectuada a identificação
dos impactes e das medidas de minimização desses mesmos impactes. Estas medidas de minimização, que têm por
objectivo diminuir a importância dos impactes negativos, foram direccionadas, especialmente, para a fase de construção
do projecto com vista à compatibilização da nova infra-estrutura com os requisitos ambientais preconizados pela
REN,SA. Na sequência da identificação dos impactes e das medidas de minimização foi também definido um Plano de
Monitorização para os Recursos Hídricos Superficiais (canal de irrigação), durante a fase de construção e um Plano de
Monitorização para o Ambiente Sonoro, para a fase de exploração.
De uma forma geral, o presente projecto será responsável, tanto na fase de construção como na fase de exploração, de
impactes positivos e negativos sobre os diversos descritores ambientais. Assim, relativamente aos principais impactes
ambientais negativos (mais importantes), destacam-se:
Elevada movimentação de terras, para a execução de aterros e escavações;
A intrusão visual causada pela presença do Posto de Corte, no topo de uma encosta, com grande exposição visual.
Relativamente aos impactes positivos, são de destacar:
O aumento da empregabilidade e da actividade económica durante a fase de construção;
Enquadramento na do Posto de Corte na estratégia nacional de energia e o seu contributo para a prossecução dos
objectivos das políticas energéticas.
Importa referir que a REN,SA, com vista a prevenir potenciais impactes ambientais associados à fase de construção, e no
âmbito da sua postura pró-activa para o Ambiente, do qual se destaca a Certificação do seu Sistema de Gestão
Ambiental, possui instrumentos para garantir o correcto Acompanhamento Ambiental em obra, que visa garantir a
aplicabilidade das medidas de minimização apresentadas no EIA.
Assim, o Acompanhamento Ambiental em obra, cujo documento de base é o Plano de Acompanhamento Ambiental,
permitirá garantir a aplicação das medidas de minimização propostas no EIA, dando ainda resposta a eventuais situações
ambientais decorrentes das actividades construtivas.
Pelo exposto, concluí-se que o projecto em análise é ambientalmente viável.

Venda Nova, Fevereiro de 2013

Hugo Garcia dos Santos,
Eng.º do Ambiente.
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