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1. INTRODUÇÃO
O presente documento constitui o Parecer final do procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental
(AIA) do projeto "Eixo da RNT entre "Vila do Conde", "Vila Fria B" e a Rede Elétrica de Espanha,
a 400 kV", em fase de Estudo Prévio, sendo emitido ao abrigo do n.º 1 do artigo 16º 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.
Dando cumprimento ao Decreto-Lei n.º 69/2000, de 3 de maio (na sua atual redação), a Direção Geral de
Energia e Geologia (DGEG) na qualidade de entidade licenciadora, enviou à Agência Portuguesa do
Ambiente (APA, I.P.) para procedimento de AIA, o Estudo de Impacte Ambiental (EIA) relativo ao Estudo
Prévio do "Eixo da RNT entre "Vila do Conde", "Vila Fria B" e a Rede Elétrica de Espanha,
a 400 kV", cujo proponente é a REN-Rede Elétrica Nacional, S.A. .
O projeto em causa enquadra-se no Anexo I do Decreto-Lei acima referido, designadamente nas
disposições do n.º 19:
"Construção de linhas aéreas de transporte de eletricidade com uma tensão igual ou superior a

220 KV, e cujo comprimento seja superior a 15 km".
Através do ofício n.º S-004844/2013, de 6/8/2013, a APA, I.P., na qualidade de Autoridade de AIA,
nomeou, ao abrigo do Artigo 9º dos Decretos-Leis acima referidos, uma Comissão de Avaliação (CA)
constituída pelas seguintes entidades: Agência Portuguesa do Ambiente, I.P./Departamento de Avaliação
Ambiental (APA, I.P./DAIA), Agência Portuguesa do Ambiente, I.P./Departamento de Comunicação e
Cidadania Ambiental (APA, I.P./DCOM), Agência Portuguesa do Ambiente, I.P./Administração da Região
Hidrográfica do Norte (APA, I.P./ARH Norte), 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 Norte), Instituto Superior de Agronomia/Centro de Ecologia Aplicada Prof. Baeta
Neves (ISA/CEABN), Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto (FEUP) e Laboratório Nacional de
Energia e Geologia, I.P. (LNEG, I.P.).
Os representantes nomeados pelas entidades acima referidas, para integrar a CA, são os seguintes:




APA/DAIA – Eng.ª Marina Barros



APA/DCOM – Dr.ª Rita Cardoso



ICNF – Dr. João Pargana



CCDR Norte – Dr.ª Rita Ramos



FEUP – Dr.ª Cecília Rocha



APA/ARH Norte – Eng.ª Maria João Magalhães, Eng.ª Isabel Tavares



DGPC – Dr. João Marques



ISA/CEABN – Arq. Sandra Mesquita
LNEG – Dr. Paulo Alves, Dr. Carlos Meireles

O EIA objeto da presente análise, sendo datado de maio de 2013, é da responsabilidade da empresa
"ATKINS (Portugal) Lda. – Projetistas e Consultores Internacionais" e foi elaborado entre dezembro de
2010 e maio de 2013. É composto pelos seguintes volumes:
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Volume 1 – Relatório Síntese



Volume 2 – Peças Desenhadas



Volume 4 – Resumo Não Técnico



Volume 3 – Anexos Técnicos

Por solicitação da Comissão de Avaliação foi ainda apresentada a seguinte documentação:


Aditamento, datado de novembro de 2013;



2º Aditamento, datado de dezembro de 2013;





Resumo Não Técnico reformulado, datado de novembro de 2013;
Reposta ao segundo pedido de elementos complementares, datado de fevereiro de 2014.

O EIA foi acompanhado pelo respetivo Estudo Prévio, sendo discriminadas, em anexo ao presente
Parecer, as peças remetidas.
Posteriormente, em agosto de 2014, a REN, S.A. solicitou à APA a "(...) retirada da linha entre a futura

subestação designada "Vila Fria B" e a subestação de Fonte Fria (em Espanha) " do procedimento de AIA
em curso (conforme documento em Anexo), tendo-lhe sido transmitido que, verificando-se que o pedido
em causa não prejudicava a avaliação dos restantes elementos que integram o projeto submetido a AIA,
foi considerado pela autoridade de AIA não haver impedimento que obstasse à aceitação do pedido
apresentado.
Deste modo, o procedimento de AIA em causa, em termos de decisão final, passou a reportar-se apenas
à Linha a 400 kV entre a subestação de Vila Nova de Famalicão (subestação esta objeto de avaliação no
âmbito de outro procedimento de AIA) e a futura subestação de "Vila Fria B", incluída no presente
procedimento, informação que foi transmitida pela APA às entidades representadas na CA através do
ofício S49378-201409-DAIA.DAP, de 7/10/2014. Esta alteração do projeto objeto de procedimento de AIA
encontra-se detalhadamente exposta no capítulo seguinte do presente Parecer.
Assim, pretende-se com este Parecer apresentar todos os aspetos que se consideram relevantes na
avaliação efetuada, de forma a poder fundamentar/apoiar, superiormente, a tomada de decisão quanto
ao Estudo Prévio em causa.
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2. PROCEDIMENTO DE AVALIAÇÃO
A metodologia adotada pela CA para a avaliação do projeto do "Eixo da RNT entre "Vila do Conde", "Vila
Fria B" e a Rede Elétrica de Espanha, a 400 kV" foi a seguinte:


Análise da Conformidade do EIA.
Solicitação, no âmbito da avaliação da conformidade do EIA, de elementos adicionais, relativos
aos seguintes capítulos e aspetos do EIA: Fatores Ambientais – Situação de referência, avaliação
de impactes, medidas de minimização (Geomorfologia, Geologia e Sismicidade; Recursos Hídricos
e Qualidade da Água; Ecologia; Ambiente Sonoro; Uso do Solo e Ordenamento do Território;
Sócio-economia; Paisagem; Património); Comparação de alternativas; Conclusões. Foi ainda
solicitada a reformulação do Resumo Não Técnico, de modo a refletir a informação adicional





solicitada referente ao EIA.
Declaração da Conformidade do EIA a 25 de novembro de 2013.
Solicitação de informação complementar relativamente aos fatores ambientais Ecologia, Ambiente
Sonoro e Paisagem, os quais foram respondidos através do documento 2º Aditamento, datado de
dezembro de 2013.
Foi novamente solicitada informação complementar relativamente aos fatores ambientais
Ordenamento do território e Paisagem, os quais foram respondidos através do documento



Reposta ao segundo pedido de elementos complementares, datado de fevereiro de 2014.
Solicitação de parecer às seguintes entidades externas à CA: Direção Regional de Cultura do
Norte (DRC Norte), Autoridade Nacional de Proteção Civil (ANPC), Direção-Geral do Território
(DGT), ANA – Aeroportos de Portugal, Autoridade Nacional de Comunicações (ANACOM), Direção
Regional de Agricultura e Pescas do Norte (DRAP Norte), Direcção-Geral de Energia e Geologia
(DGEG), Direção Regional de Economia do Norte (DRE Norte), EDP – Renováveis, EDP –
Distribuição, REN Gasodutos, EP – Estradas de Portugal, Rede Ferroviária Nacional (REFER),
Estado Maior da Força Aérea (EMFAérea), Ministério da Defesa Nacional – Direção-Geral de
Armamento e Infraestruturas de Defesa (MDN/DGAID), Direção-Geral de Saúde (DGS).
Os pareceres recebidos (incluídos em anexo) foram analisados e integrados no presente Parecer,



sempre que se entendeu ser pertinente, tendo ainda sido analisados em capítulo próprio.
Tratando-se de um projeto que envolve uma interligação com a Rede Elétrica de Espanha (REE),
em cumprimento do previsto no "Protocolo de atuação entre o Governo da República Portuguesa
o Governo do Reino de Espanha sobre a aplicação às avaliações ambientais de planos, programas
e projetos com efeitos transfronteiriços ", foram efetuadas as necessárias diligências para consulta
ao Reino de Espanha sobre o interesse em participar no procedimento de avaliação de impacte
ambiental.
Os desenvolvimentos sobre esta consulta constam em capítulo próprio do presente Parecer,
sendo que, face ao pedido apresentado pela REN, S.A. em agosto de 2014 (que mais abaixo se
detalha), ficou sem efeito a necessidade de pronúncia por parte do Governo do Reino de
Espanha, uma vez que os elementos do projeto que se mantêm em avaliação já não são
suscetíveis de provocar impactes transfronteiriços.
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Visita ao local, efetuada nos dias 12 a 14 de março de 2014, tendo estado presentes os
representantes da CA (da APA/DAIA, da APA/DCOM, da DGPC, da CCDR Norte, do ICNF, do



LNEG, da FEUP, do ISA), da REN, da empresa que elaborou o EIA e do projetista.
Análise técnica do EIA e respetivos aditamentos e elementos complementares, bem como a
consulta dos elementos de Projeto do "Eixo da RNT entre "Vila do Conde", "Vila Fria B" e a Rede
Elétrica de Espanha, a 400 kV", com o objetivo de avaliar os impactes do projeto e a possibilidade
dos mesmos serem minimizados/potenciados. A apreciação dos fatores ambientais foi efetuada
tendo por base os pareceres emitidos pelas entidades que constituem a CA. Assim, a APA/ARH
Norte emitiu parecer sobre Recursos Hídricos (incluindo Domínio Hídrico), o ICNF sobre Ecologia
(Fauna e flora; Habitats; Ordenamento, servidões e restrições florestais), a DGPC sobre
Património Cultural, a CCDR Norte sobre Ordenamento do Território e Uso do Solo, e SócioEconomia, o ISA/CEABN sobre Paisagem, a FEUP sobre Ambiente Sonoro, o LNEG sobre Geologia



e Geomorfologia (incluindo Tectónica e Sismicidade, e Recursos Minerais).
Em agosto de 2014, a REN, S.A. solicitou à APA a "(...) retirada da linha entre a futura

subestação designada "Vila Fria B" e a subestação de Fonte Fria (em Espanha) " do procedimento
de AIA em curso (conforme documento em Anexo), tendo-lhe sido transmitido que, verificandose que o pedido em causa não prejudicava a avaliação dos restantes elementos que integram o
projeto submetido a AIA, foi considerado pela autoridade de AIA não haver impedimento que
obstasse à aceitação do pedido apresentado.
Deste modo, o procedimento de AIA em causa, em termos de decisão final, passou a reportar-se
apenas à Linha a 400 kV entre a subestação de Vila Nova de Famalicão (subestação esta objeto
de avaliação no âmbito de outro procedimento de AIA) e a futura subestação de "Vila Fria B",
incluída no presente procedimento.
Assim, a análise final do presente Parecer pronuncia-se sobre as alternativas referentes a esta
alteração, a qual se encontra refletida em capítulo específico (Análise e Seleção de Alternativas),
bem como nas Conclusões. Apesar desta alteração, a Análise Especifica efetuada para cada um
dos fatores ambientais pronuncia-se sobre a totalidade do projeto (sem considerar a retirada
entretanto solicitada pela REN, S.A.), o que se deve ao facto de essa análise estar já concluída na
data em que a REN, S.A. apresentou o referido pedido. O mesmo acontece com a Consulta
Pública, bem como com os Pareceres emitidos pelas entidades consultadas, externas à CA. No
entanto, as conclusões da análise específica efetuada para cada um dos fatores ambientais foram
adaptadas tendo em atenção a solicitação da REN, passando a reportar-se apenas: à Linha a 400
kV entre a subestação de Vila Nova de Famalicão e a futura subestação de "Vila Fria B"; e à



subestação de "Vila Fria B".
Seleção dos fatores ambientais fundamentais tendo em consideração as características do projeto
e da área de implantação do projeto, para cada um dos corredores em avaliação.
Realização de reuniões de trabalho, visando a verificação da conformidade do EIA, bem como a
integração no Parecer da CA das diferentes análises sectoriais e específicas, bem como dos
resultados da Consulta Pública e dos contributos das entidades externas consultadas, para além
da discussão das seguintes temáticas principais: objetivos do projeto, caracterização da situação
existente, identificação e avaliação dos impactes e análise de alternativas.
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Elaboração do Parecer da CA, com a seguinte estrutura: 1. Introdução, 2. Procedimento de
Avaliação, 3. Enquadramento e Objetivos do Projeto, 4. Antecedentes, 5. Descrição do Projeto,
6. Análise Específica, 7. Síntese dos Pareceres das Entidades Externas, 8. Resultados da Consulta
Pública, 9. Resultados da Consulta Transfronteiriça, 10. Análise e Seleção de Alternativas,
11. Conclusão e 12. Condicionantes, Elementos a Apresentar e Medidas de Minimização.
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3. ENQUADRAMENTO E OBJETIVOS DO PROJETO
3.1. NOTA INTRODUTÓRIA
A informação de seguida apresentada tem por base o constante no EIA submetido para realização do
procedimento de AIA (que teve início em agosto de 2013) referente ao projeto "Eixo da RNT entre "Vila
do Conde", "Vila Fria B" e a Rede Elétrica de Espanha, a 400 kV", tendo sido este o documento que foi
sujeito a Consulta Pública e consulta a entidades externas à CA. Foi também este documento que serviu
de base à pronúncia oficialmente produzida pelas entidades representadas na CA.
No entanto, tal como já atrás referido, face à solicitação da REN, S.A., apresentada à APA, I.P. em agosto
de 2014, o procedimento de AIA em causa, em termos de decisão final, passou a reportar-se apenas à
Linha a 400 kV entre a subestação de Vila Nova de Famalicão (subestação esta objeto de avaliação no
âmbito de outro procedimento de AIA) e a futura subestação de "Vila Fria B", incluída no presente
procedimento.

3.2. ENQUADRAMENTO E OBJETIVOS DO PROJETO
O projeto do "Eixo da RNT entre "Vila do Conde", "Vila Fria B" e a Rede Elétrica de Espanha, a 400 kV"
tem por objetivo a construção de duas novas linhas duplas trifásicas a 400 kV, a primeira das quais entre
a nova subestação de "Vila do Conde" e a subestação de "Vila Fria B" e a segunda entre esta instalação e
a rede elétrica de Espanha, assim como a construção da referida subestação de "Vila Fria B",
a 400/150 kV.
O novo eixo a 400 kV, a estabelecer desde a fronteira com Espanha (no Alto Minho) até à zona do Porto,
pretende dar resposta simultânea a várias necessidades de reforço da rede: receção de nova produção
renovável na zona do Minho; aumento das capacidades de interligação com Espanha; melhores condições
de alimentação aos consumos do Minho litoral na faixa Vila do Conde/Póvoa do Varzim até Viana do
Castelo. Este projeto, em particular, enquadra-se na construção de uma nova interligação com Espanha,
por intermédio de uma linha a 400kV entre a região do Minho e a Galiza com vista a permitir aumentar a
capacidade técnica de trocas de energia entre a REN, SA e a sua congénere espanhola (Red Elétrica de
España – REE) e ultrapassar as atuais limitações de fluxo de energia na única interligação transfronteiriça
existente com a Galiza (Alto Lindoso – Cartelle).
A concretização deste eixo permite ainda minimizar a quantidade total de novos quilómetros de linha a
construir, tendo em consideração os vários objetivos a que permite dar resposta, criando condições para
uma otimização dos traçados de linhas a 150 kV existentes na região.
Este projeto insere-se numa estratégia regional de reforço da Rede Nacional de Transporte (RNT) entre a
zona do Porto e a fronteira com Espanha, no Minho, estando previsto no Plano de Desenvolvimento e
Investimento (PDIRT) da RNT 2012-2017 (2022). O plano de investimentos da RNT (elaborado pela
REN, S.A.) para o período 2012 – 2017 (2022) foi objeto de Avaliação Ambiental Estratégica.
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Os principais projetos de investimento contemplados naquele plano inserem-se em 4 pilares
fundamentais:


Segurança e qualidade no reforço de abastecimento
Neste ponto destacam-se a abertura de 13 novas subestações em locais ou regiões onde a
crescente concentração de consumos nos últimos anos justifica um reforço da RNT em alternativa



à adoção de soluções de alimentação baseadas na Rede Nacional de Distribuição (RND)
Integração de novas centrais hidroelétricas
Neste ponto refere-se a necessidade de escoar a produção adicional de energia de origem hídrica
resultante da implementação do Programa Nacional de Barragens de Elevado Potencial



Hidroelétrico (PNBEPH) ou do reforço de potência das centrais já existentes
Ligação a Produtores em Regime Especial (PRE)
Neste caso está em causa o escoamento de produção de energia de origem eólica do interior
montanhoso do País (nomeadamente nas Beiras entre a zona de Abrantes/Nisa e as regiões da
Covilhã, Guarda e Torre de Moncorvo), bem como de energia solar (significativo montante



expectável para o sul do País) e de energia das ondas (na faixa marítima de S. Pedro de Moel)
Reforço da capacidade de interligação
Neste ponto destacam-se as interligações da RNT com a rede espanhola previstas no âmbito do
Mercado Ibérico de Eletricidade (MIBEL), nomeadamente na zona do Algarve com a Andaluzia e
na zona do Minho com a Galiza.

Os projetos objeto da presente avaliação inserem-se na "Área 1 – faixa litoral a norte do grande Porto" e
apresentam-se enquadrados segundo os seguintes dois grandes objetivos:




Reforço da capacidade de interligação, constituindo a segunda interligação norte de Portugal–
noroeste de Espanha;
Reforço da ligação à distribuição, com a abertura de uma subestação na área de Viana do
Castelo/Ponte de Lima, introduzindo o escalão de tensão de 400 kV na região.

A decisão de concretização do eixo a 400 kV entre a fronteira com Espanha (no Minho) e a zona do Porto
resultou das análises técnicas de fiabilidade e segurança efetuadas sobre o funcionamento do Sistema
Elétrico Nacional (SEN), atendendo à necessidade de (em observação dos objetivos nacionais de política
energética): possibilitar a integração de nova geração, muito em particular de montantes consideráveis
de energias de origem renovável; dar condições para o funcionamento dos mercados (no âmbito do
MIBEL); assegurar uma adequada alimentação aos consumos.
Até 2020 prevê-se a instalação de elevados montantes de potência renovável, nomeadamente nas
centrais hidroelétricas, muitas delas com potencialidade de bombagem, inseridas no PNBEPH a construir,
em particular, na bacia do Cávado e Tâmega. A necessidade do escoamento da produção/alimentação
das referidas centrais, conjuntamente com o crescimento do trânsito que se tem verificado na linha de
interligação com Espanha a 400 kV (Alto Lindoso–Cartelle), evidencia a necessidade de reforço da RNT na
zona do Minho.
Os estudos realizados conjuntamente pelos operadores das redes de transporte de Portugal e de Espanha
conduziram à conclusão de que a melhor solução de reforço da rede nesta zona passa pela construção de
um novo eixo a 400 kV, desde a fronteira com Espanha, na zona do Alto Minho, até à zona do Grande
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Porto (futura subestação do Sobrado no concelho de Valongo), região com elevado valor de consumo.
Tendo em conta os fluxos de potência existentes e previstos para o referido eixo, o nível de tensão de
400 kV representa a solução que (para o reforço de capacidade necessário) implica um menor
comprimento total de novas linhas, para além de proporcionar maior flexibilidade de operação e evolução
futura da rede.
Por outro lado, para fazer face ao crescimento dos consumos verificado a norte do Grande Porto, foi
identificado (em conjunto com o operador da rede de distribuição de energia elétrica) que a melhor
solução passa pela construção de uma nova subestação Muito Alta Tensão/Alta Tensão (MAT/AT) na zona
de Viana do Castelo/Ponte de Lima, a qual permitirá melhorar significativamente a fiabilidade e qualidade
de serviço proporcionada aos consumidores desta área. Deste modo, o referido novo eixo a 400 kV a criar
entre a fronteira com Espanha no Alto Minho e a zona do Porto alimentará também, no seu percurso,
uma nova subestação a abrir na zona de Viana do Castelo/Ponte de Lima, evitando assim a extensão de
novas linhas em MAT ou AT a partir de outros locais mais remotos das redes.
Acresce ainda que, este eixo, tirando partido da sua proximidade à atual subestação de Vila Fria, servirá
também para reforçar a alimentação das cargas servidas por esta instalação da RNT.
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4. ANTECEDENTES
4.1. NOTA INTRODUTÓRIA
A informação de seguida apresentada tem por base o constante no EIA submetido para realização do
procedimento de AIA (que teve início em agosto de 2013) referente ao projeto "Eixo da RNT entre "Vila
do Conde", "Vila Fria B" e a Rede Elétrica de Espanha, a 400 kV", tendo sido este o documento que foi
sujeito a Consulta Pública e consulta a entidades externas à CA. Foi também este documento que serviu
de base à pronúncia oficialmente produzida pelas entidades representadas na CA.
No entanto, tal como já atrás referido, face à solicitação da REN, S.A., apresentada à APA, I.P. em agosto
de 2014, o procedimento de AIA em causa, em termos de decisão final, passou a reportar-se apenas à
Linha a 400 kV entre a subestação de Vila Nova de Famalicão (subestação esta objeto de avaliação no
âmbito de outro procedimento de AIA) e a futura subestação de "Vila Fria B", incluída no presente
procedimento.

4.2. ANTECEDENTES
O EIA foi desenvolvido em três fases metodológicas distintas:


Fase 0 – Definição da Área de Estudo do EIA
Nesta fase foi definida uma grande área de estudo do projeto, com uma largura média de 8,5 km
e uma área de cerca de 109 355 ha, tendo em conta que o projeto contempla duas linhas
elétricas e uma subestação.
Para a sua delimitação foi necessário considerar os pressupostos a atender com a concretização
do projeto:




Ligação do projeto à atual Rede Nacional de Transporte de Eletricidade (RNT) através da
futura subestação de "Vila do Conde" (S’VV’);
Articulação com a Rede Elétrica de Espanha (REE), mediante a definição de zonas de
atravessamento da fronteira (rio Minho) viáveis para os projetos de ambos os países (a



REE identificou preliminarmente dois locais de ligação);
Implantação da futura subestação de "Vila Fria B" no concelho de Viana do Castelo ou
sua envolvente, na proximidade da rede de 150 kV atualmente existente (Linhas OleirosVila Fria 1 e 2 e Linha Caniçada-Vila Fria), de modo a minimizar a extensão das aberturas



dessas linhas até à nova subestação;



Constrangimentos associados à presença de áreas protegidas e classificadas;



Constrangimentos decorrentes presença de áreas fortemente urbanizadas;
Minimização da extensão das linhas elétricas em estudo.

De referir ainda que, numa fase inicial, os projetos objeto da presente avaliação foram avaliados
de forma integrada com outras intervenções previstas no projeto do "Eixo Zona de Alfena1 – "Vila

1

Atualmente designada por Sobrado.
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do Conde" – "Vila Fria B" – Espanha, a 400 kV", pelo que a área de estudo então considerada era
bastante superior.
Posteriormente procedeu-se à separação do projeto global em dois grandes projetos, sujeitos a
procedimentos de AIA autónomos, designadamente:


"Abertura da Linha Valdigem/Vermoim na zona de Sobrado para a Subestação de Vila do
Conde", o qual foi já sujeito a procedimento de AIA (AIA 2593) tendo sido emitida a
Declaração de Impacte Ambiental (DIA) em 17/05/2013 com decisão favorável



condicionada (corredor T1+T2A+T3+T4 e localização B da subestação de Vila do Conde);
"Eixo da RNT entre "Vila do Conde", "Vila Fria B" e a Rede Elétrica de Espanha,
a 400 kV", objeto do presente procedimento de AIA.

Desta forma, a área de estudo original foi decomposta em duas sub-áreas (parcialmente
sobrepostas), sendo que a sub-área norte corresponde ao estudo das intervenções/projetos
objeto da presente avaliação, representada na Figura 1.
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Figura 1 - Delimitação da área de estudo no âmbito da Fase 0 de elaboração do EIA.
(Fonte: EIA)

Eixo da RNT entre "Vila do Conde", "Vila Fria B" e a Rede Elétrica de Espanha, a 400 kV
Estudo Prévio

11

Parecer da Comissão de Avaliação
Procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental N.º 2687



Fase 1A – Identificação e Estudo de Grandes Condicionantes Ambientais (EGCA) e identificação
de troços e localizações viáveis para implantação das Linhas e Subestação
Nesta fase foi realizada a recolha, por vários meios, de informação sobre situações
potencialmente condicionantes da implementação do projeto, nos domínios ambientais e de
ordenamento do território, bem como legais.
Face à informação recolhida foram identificadas e selecionadas as condicionantes consideradas
impeditivas ou fortemente condicionadoras à implantação do projeto, as quais serviram de base
para a delimitação, devidamente articulada entre todas as infraestruturas em estudo, de troços
alternativos para a implantação da linha elétrica e de localizações alternativas para a implantação
da subestação, considerados viáveis à luz da informação recolhida.
Para os elementos recolhidos foram considerados quatro níveis de fatores de condicionamento:




Fatores impeditivos - fator que, por condicionamento legalmente estabelecido, impede a
instalação de linhas elétricas ou instalações da RNT;
Fatores

fortemente

socioeconómica


e/ou

condicionantes
sociocultural

-

fator

pode

cuja

originar

elevada
impactes

relevância

ambiental,

significativos,

sendo

aconselhado o estudo de alternativas;
Fatores restritivos - fator cuja importância ambiental, socioeconómica e/ou sociocultural
pode originar impactes moderadamente significativos, devendo a instalação das linhas
ser considerada com uma análise cuidada dos impactes potenciais e a sua possível



minimização;
Fatores não restritivos.

Posteriormente a esta análise ambiental foram estabelecidos alguns critérios para a definição dos
corredores e das soluções alternativas a avaliar mais pormenorizadamente na fase subsequente,
nomeadamente, a não afetação das áreas definidas como fatores impeditivos e fortemente
condicionantes e a menor afetação possível das áreas definidas como fatores restritivos.
Foi, assim, delimitado um corredor desagregado em 42 troços, alguns com alternativas, e
definidas três localizações para a subestação (Localização A, Localização B e Localização C). Os
troços e localizações alternativos foram definidos a partir da identificação das zonas menos
condicionadas do ponto de vista ambiental, tendo ainda sido igualmente ponderados critérios
técnicos de construção e operação da linha e subestação.
De referir que, tal como acima mencionado, a emissão da DIA para o projeto "Abertura da Linha
Valdigem - Vermoim na zona de Sobrado para a Subestação de Vila do Conde" com decisão
favorável condicionada à localização B da subestação de "Vila do Conde", conduziu à


determinação do ponto de ligação do projeto a Sul.
Fase 1B – Elaboração do EIA
O EIA foi elaborado nesta fase, focando a descrição e análise nos troços e localizações
alternativos identificados na Fase 1A e efetuando-se o aprofundamento da informação recolhida
na fase anterior. Assim, a delimitação final dos troços e localizações analisados no EIA é
esquematicamente a seguinte:
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Figura 2 - Delimitação final de troços e localizações.
(Fonte: EIA)
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5. DESCRIÇÃO DO PROJETO
A informação de seguida apresentada tem por base o constante no EIA submetido para realização do
procedimento de AIA (que teve início em agosto de 2013) referente ao projeto "Eixo da RNT entre "Vila
do Conde", "Vila Fria B" e a Rede Elétrica de Espanha, a 400 kV", tendo sido este o documento que foi
sujeito a Consulta Pública e consulta a entidades externas à CA. Foi também este documento que serviu
de base à pronúncia oficialmente produzida pelas entidades representadas na CA.
No entanto, tal como já atrás referido, face à solicitação da REN, S.A., apresentada à APA, I.P. em agosto
de 2014, o procedimento de AIA em causa, em termos de decisão final, passou a reportar-se apenas à
Linha a 400 kV entre a subestação de Vila Nova de Famalicão (subestação esta objeto de avaliação no
âmbito de outro procedimento de AIA) e a futura subestação de "Vila Fria B", incluída no presente
procedimento.

5.1. DESCRIÇÃO
O projeto do "Eixo da RNT entre "Vila do Conde", "Vila Fria B" e a Rede Elétrica de Espanha, a 400 kV"
envolve a construção de duas novas linhas duplas trifásicas a 400 kV e de uma subestação:






Linha dupla a 400 kV, entre a nova subestação de "Vila do Conde" 2 e a subestação de
"Vila Fria B";
Subestação de "Vila Fria B" a 400/150 kV;
Linha dupla a 400 kV, entre esta instalação e a REE.

Localização
O projeto implanta-se geograficamente na NUT II da região Norte e, de acordo com a NUT III, nas subregiões do Cávado, do Ave, do Grande Porto e do Minho-Lima.
Os troços e localizações alternativas consideradas atravessam território dos distritos do Porto (concelhos
de Póvoa de Varzim e Vila do Conde), de Braga (concelhos de Barcelos e Vila Nova de Famalicão) e de
Viana do Castelo (concelhos de Viana do Castelo, Ponte de Lima, Paredes de Coura, Arcos de Valdevez,
Valença, Monção e Melgaço). São interferidas 121 freguesias ou 85 freguesias/uniões de freguesias, de
acordo com a nova reorganização territorial3.
A área de estudo abrange ainda o concelho de Vila Nova da Cerveira (distrito de Viana do Castelo).
As freguesias atravessadas pelos corredores e área de estudo são as contantes da tabela seguinte, sendo
apresentado em Anexo o enquadramento administrativo.

2
3

Não incluída no presente projeto.
Reorganização administrativa do território das freguesias Lei n.º11-A/2013, de 28 de janeiro.
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Tabela 1 - Freguesias atravessadas pelo Projeto
(a sublinhado as freguesias atravessadas pelos troços e localizações)
(Fonte: EIA)
Concelhos

Freguesias

Arcos de
Valdevez

Sistelo, Alvora, Louredo, Cabreiro, Extremo, Portela,
Aboim das Choças, Sá, Vilela, Padroso, Eiras, Mei,
Sabadim, São Cosme e São Damião, Gondoriz, Senharei,
Rio de Moinhos, Aguiã, Rio Frio, Prozelo, Parada, Vila
Fonche, Miranda, Padreiro (Santa Cristina), Távora (São
Vicente), Monte Redondo, Rio Cabrão, Cendufe, Padreiro
(Salvador), Távora (Santa Maria), Jolda (Madalena),
Jolda (São Paio)

Barcelos

Balugães, Cossourado, Panque, Tregosa, Durrães, Igreja
Nova, Fragoso, Aguiar, Quintiães, Aborim, Couto, Alvito
(São Pedro), Alheira, Aldreu, Carapeços, Tamel (São
Pedro Fins), Campo, Alvito (São Martinho), Roriz,
Oliveira, Palme, Feitos, Tamel (Santa Leocádia), Silva,
Lijó, Vila Cova, Vilar do Monte, Abade de Neiva, Vila Boa,
Arcozelo, Tamel (São Veríssimo), Perelhal, Creixomil,
Mariz, Vila Frescainha (São Pedro), Vila Frescainha (São
Martinho), Barcelos, Rio Covo (Santa Eugénia), Fornelos,
Gilmonde, Barcelinhos, Carvalhal, Alvelos, Gamil, Vila
Seca, Milhazes, Pereira, Remelhe, Barqueiros, Midões,
Cristelo, Faria, Vilar de Figos, Pedra Furada, Góios,
Carvalhos, Paradela, Courel, Gueral, Chorente, Chavão,
Macieira de Rates, Negreiros

Melgaço

Roussas, Vila, Prado, Remoães, São Paio, Paderne,
Alvaredo, Cubalhão, Penso, Cousso, Parada do Monte,
Gave

Monção

Valadares, Sá, Badim, Riba de Mouro, Messegães,
Seivães, Segude, Podame, Tangil, Barbeita, Bela, Longos
Vales, Merufe, Troviscoso, Cambeses, Sago, Parada,
Lordelo, Anhões, Moreira, Trute, Luzio, Pias, Barroças e
Taias, Portela, Abedim

Paredes de
Coura

Insalde, Porreiras, Formariz, Padornelo, Ferreira,
Coussourado, Linhares, Rubiães, Infesta, Paredes de
Coura, Resende, Vascões, Coura, Agualonga, Cunha,
Castanheira, Romarigães

Ponte de
Lima

Cabração, Labruja, Labrujó, Rendufe, Bárrio, Vilar do
Monte, Cepões, Arcozelo, Calheiros, Brandara, Refóios do
Lima, Sá, Ribeira, Gemieira, Gandra, Santa Cruz do Lima,
Bertiandos, Santa Comba, Ponte de Lima, Arca,
Serdedelo, Gondufe, Beiral do Lima, Correlhã, Feitosa,
Fornelos, Vitorino das Donas, Seara, Rebordões (Santa
Maria), Rebordões (Souto), Queijada, Anais, Facha, Fojo
Lobal, Cabaços, Calvelo, Vitorino dos Piães, Friastelas,
Poiares, Navió, Freixo, Mato, Gaifar, Vilar das Almas,

Reorganização administrativa das freguesias
(Lei n.º 11-A/2013)
Sistelo, União de freguesias de Alvora e Loureda,
Cabreiro, União de freguesias de Portela e Extremo,
Aboim das Choças, União de freguesias de Vilela, São
Cosme e São Damião e Sá, Padroso, União de freguesias
de Eiras e Mei, Sabadim, Gondoriz, Senharei, Rio de
Moinhos, Aguiã, Rio Frio, Prozelo, União de freguesias de
Arcos de Valdevez (São Salvador), Vila Fonche e Parada,
Miranda, União de freguesias de Padreiro (Salvador e
Santa Cristina), União de freguesias de Távora (Santa
Maria e São Vicente), Monte Redondo, Cendufe, União
de freguesias de Jolda (Madalena) e Rio Cabrão, Jolda
(São Paio)
Balugães, Cossourado, Panque, União de Freguesias de
Durrães e Tregosa, Fragoso, União de Freguesias de
Quintiães e Aguiar, Aborim, União das Freguesias de
Alvito (São Pedro e São Martinho) e Couto, União das
Freguesias de Alheira e Venda Nova, Aldreu, Carapeços,
União das Freguesias de Campo e Tamel (São Pedro
Fins), Roriz, Oliveira, Palme, União das Freguesias de Vila
Cova e Feitos, União das Freguesias de Tamel (Santa
Leocádia) e Vilar do Monte, Silva, Lijó, Abade de Neiva,
União das Freguesias de Barcelos, Vila Boa e Vila
Frescainha (São Martinho e São Pedro), Arcozelo, Tamel
(São Veríssimo), Perelhal, União das Freguesias de
Creixomil e Mariz, Rio Covo (Santa Eugénia), Fornelos,
Gilmonde, Barcelinhos, Carvalhal, Alvelos, União das
Freguesias de Gamil e Midões, Vila Seca, União das
Freguesias de Milhazes, Vilar de Figos e Faria, Pereira,
Remelhe, Barqueiros, Cristelo, União das Freguesias de
Chorente, Góios, Courel, Pedra Furada e Gueral,
Carvalhos, Paradela, União das Freguesias de Negreiros
e Chavão, Macieira de Rates
União de freguesias de Vila e Roussas, União de
freguesias de Prado e Remoães, São Paio, Paderne,
Alvaredo, União das freguesias de Parada do Monte e
Cubalhão, Penso, Cousso, Gave
Riba de Mouro, União de freguesias de Messegães,
Valadares e Sá, União de freguesias de Ceivães e Badim,
Segude, Podame, Tangil, Barbeita, Bela, Longos Vales,
Merufe, União de freguesias de Monção e Troviscoso,
Cambeses, União de freguesias de Sago, Lordelo e
Parada, União de freguesias de Anhões e Portela,
Moreira, Trute, Luzio, Pias, Barroças e Taias, Abedim
União de freguesias de Insalde e Porreiras, União de
freguesias de Formariz e Ferreira, Padornelo, União de
freguesias de Cossourado e Linhares, Rubiães, Infesta,
União de freguesias de Paredes de Coura e Resende,
Vascões, Coura, Agualonga, Cunha, Castanheira,
Romarigães
União de freguesias de Cabração e Moreira do Lima,
Labruja, União de freguesias de Labrujó, Rendufe e Vilar
do Monte, União de freguesias de Bárrio e Cepões,
Arcozelo, Calheiros, Brandara, Refóios do Lima, Sá,
Ribeira, Gemieira, Gandra, Santa Cruz do Lima,
Bertiandos, Santa Comba, União de freguesias de Arca e
Ponte de Lima, Serdedelo, Gondufe, Beiral do Lima,
Correlhã, Feitosa, Vitorino das Donas, Seara, Rebordões
(Santa Maria), Rebordões (Souto), União de freguesias
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Concelhos

Freguesias
Sandiães, Ardegão,

Póvoa de
Varzim

Argivai, Balazar, Póvoa de Varzim, Beiriz, Amorim,
Terroso, Rates, Estela, Laundos,

Valença

Sanfins, Taião, Cerdal, Fontoura, Silva, São Julião,
Gondomil, Boivão,

Viana do
Castelo

Mujães, Barroselas, Portela Susã, Carvoeiro, Deocriste,
Deão, Geraz do Lima (Santa Leocádia), Moreira de Geraz
do Lima, Geraz do Lima (Santa Maria),

Vila do
Conde

Árvore, Retorta, Tougues, Bagunte, Ferreiró, Parada,
Outeiro Maior, Vila do Conde, Rio Mau, Arcos, Fornelo,
Macieira de Maia, Touguinha, Tougiunhó

Vila Nova
de Cerveira
Vila Nova
de
Famalicão

Reorganização administrativa das freguesias
(Lei n.º 11-A/2013)
de Fornelos e Queijada, Anais, Facha, União de
freguesias de Cabaços e Fojo Lobal, Calvelo, Friastelas,
Poiares, União de freguesias de Navió e Vitorino dos
Piães, Associação de Freguesias do Vale do Neiva, União
de freguesias de Ardegão, Freixo e Mato, Sandiães
Estela, Laundos, União de freguesias de A Ver-o-mar,
Amorim e Terroso, Rates, União de freguesias de Póvoa
de Varzim, Beiriz e Argivai, Balazar
União de freguesias de Gondomil e Sanfins, Boivão,
Sanfins, União de freguesias de Gandra e Taião, Cerdal,
Fontoura, União de freguesias de São Julião e Silva
União de freguesias de Geraz do Lima (Santa Maria,
Santa Leocádia e Moreira e Deão), União de freguesias
de Subportela, Deocriste e Portela Susã, Mujães, União
de freguesias de Barroselas e Carvoeiro
União das freguesias de Rio Mau e Arcos, Vila do Conde,
Árvore, União das freguesias de Retorta e Tougues,
União das freguesias de Bagunte, Ferreiró, Outeiro Maior
e Parada, União das freguesias de Fornelo e Vairão

Sapardos, Mentrestido

Sapardos, Mentrestido

Fradelos, Ribeirão, Vilarinho das Cambas, Gondifelos,
Cavalões

União das freguesias de Gonfidelos e Cavalões, Fradelos,
Ribeirão, Vilarinho das Cambas

Características técnicas e construtivas


Linhas

As duas linhas duplas a 400 kV a construir serão constituídas pelos elementos estruturais e equipamento
normalmente usados em linhas do escalão de tensão de 400 kV, nomeadamente:


Apoios reticulados em aço da família “DL” e “EL”, sendo a altura mínima ao solo, da consola
inferior, de 24,0 m e a altura máxima, ao mesmo nível, de 52,0 m. A altura máxima total é



de 74,6 m. A envergadura é de 17,0 m e a envergadura máxima entre consolas é de 8,5 m;



sapata em degraus e uma chaminé prismática;



“Vila do Conde“ – “Vila Fria B“, a 400 kV;



Linha “Vila Fria B“ – REE, a 400 kV;



outro do tipo OPGW, possuindo características mecânicas e elétricas idênticas ao primeiro;

Fundações dos apoios, constituídas por quatro maciços independentes formados por uma
2 cabos condutores por fase, em alumínio-aço, do tipo ACSR 595 (Zambeze), para a Linha
2 cabos condutores por fase, em alumínio-aço, do tipo ACSR/AW 517 (RAIL AW), para a
2 cabos de guarda, um convencional, em alumínio-aço, do tipo ACSR 153 (DORKING) e



Isoladores de vidro temperado do tipo U160BS;



50 kA;

Cadeias de isoladores e acessórios adequados ao escalão de corrente de defeito máxima de
Circuitos de terra dos apoios dimensionados de acordo com as características dos locais de
implantação.
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As fundações dos apoios são constituídas por quatro maciços independentes de betão, formados por uma
sapata em degraus, uma chaminé prismática e armação. Estão previstos circuitos em terra definidos de
acordo com as características dos locais de implantação.
Em todos os apoios serão afixados conjuntos sinaléticos. Por outro lado, a linha incluirá ainda os
seguintes equipamentos de balizagem, normalmente usados em linhas deste escalão de tensão:


Balizagem diurna e noturna (a ser definida em fase de Projeto de Execução, em
cumprimento do estabelecido na Circular de Informação Aeronáutica 10/03, de 6 de Maio de
2003, do INAC);



Balizagem para a avifauna, que consiste na colocação de dispositivos salva-pássaros (ou Bird

Flight Diverters – BFD) nos cabos de guarda (a ser definida em fase de Projeto de
Execução).
Quando se justificar, os apoios serão igualmente balizados (por pintura parcial).
Por outro lado, caso na eventualidade do condicionamento da construção de ninhos, serão consideradas
as plataformas e os dispositivos de dissuasão já utilizados pela REN, S.A nas linhas da RNT.
Em termos construtivos, as atividades inerentes à concretização das LMAT são genericamente as
seguintes:




Reconhecimento, sinalização e abertura dos acessos



Abertura da faixa de proteção

Desmatação



Abertura de caboucos que é realizada com recurso a retroescavadoras, ocorrendo a
circulação de maquinaria numa área de aproximadamente 400 m 2, na envolvente do local de
implantação do apoio



Construção dos maciços de fundação e montagem das bases, envolvendo a realização de
operações de betonagem no local, com recurso, normalmente, a betão pronto (recorrendo a
betoneiras)



Montagem ou colocação dos apoios e isoladores



Colocação dos cabos e montagem de acessórios

Considerando que o projeto se encontra em fase de Estudo Prévio, ainda não foi definida a localização
dos apoios, o que ocorrerá em fase de Projeto de Execução.


Subestação

A subestação, independentemente da localização e da configuração da plataforma, será constituída pelas
estruturas e infraestruturas usuais. A sua construção envolverá a realização, entre outras, das seguintes
ações:



Desmatação e corte de espécies arbóreas



Instalação de estaleiros





Decapagem dos terrenos
Terraplenagens e construção da plataforma e do respetivo acesso, incluindo vedação e
drenagem pluvial
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Construção das redes de serviço aos edifícios técnicos



Construção da infraestrutura para a futura instalação da rede de fibra ótica



Construção dos maciços em betão armado





Abertura e tapamento de valas
Construção do depósito de retenção de óleos e respetiva rede de drenagem associada



Instalação de transformadores e painéis



Construção dos edifícios técnicos





Construção de caleiras
Colocação do reservatório de água de consumo e respetivo sistema de tratamento



Construção das vias interiores



Execução do novo acesso à Estrada ou Caminho Municipal mais próximo (dependendo da



Regularização de terreno
localização), incluindo construção de acessos a propriedades existentes (servidões)
A estrada de acesso à subestação e a via de ligação da subestação ao Caminho Municipal



terão uma faixa de rodagem com 5,00 m de largura e bermas laterais com 1,00 m cada.
Arranjos exteriores

A fase de exploração envolve a realização das seguintes operações de manutenção, a realizar quando
necessário:


Linha – corte ou decote de árvores de modo a manter as condições de segurança da linha,
recuperação de galvanização, lavagem de isoladores e reparação/substituição de elementos



da linha;
Subestação – atividades de manutenção e conservação dos transformadores de potência,
transformadores de medida, disjuntores, seccionadores ou baterias.

Estaleiros, efluentes, resíduos, desmatação, movimentos de terras e terras sobrantes, cronologia do
projeto
O EIA refere que, na fase de elaboração do Projeto de Execução, serão elaborados os Planos de
Acompanhamento Ambiental das Obras de construção da linha elétrica e subestação.
Relativamente aos estaleiros, a sua definição e acessos "(…) é da responsabilidade do adjudicatário da

construção (das linhas ou de construção civil da subestação), [devendo observar] um conjunto de
recomendações e critérios a ter em conta para a sua implantação, a ser devidamente considerados em
fase de projeto de execução e de construção. (…) A localização exata dos estaleiros será proposta pelo
adjudicatário da construção".
Para construção da subestação, no decurso da obra ter-se-ão duas localizações para o estaleiro: uma na
fase inicial da obra, durante os trabalhos de movimentação de terras e até à construção da plataforma da
subestação e sua vedação; e outra localização, já no interior da subestação, para a execução dos
restantes trabalhos de construção civil e empreitada elétrica. A área de estaleiro será vedada, de acesso
restrito por portão, e devidamente sinalizada. Com a desmontagem do estaleiro, as respetivas áreas
serão repostas nas condições originais.

Eixo da RNT entre "Vila do Conde", "Vila Fria B" e a Rede Elétrica de Espanha, a 400 kV
Estudo Prévio

18

Parecer da Comissão de Avaliação
Procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental N.º 2687

A desmatação e abate de arvoredo ocorre apenas na envolvente dos locais de implantação dos apoios,
numa área variável entre 100 e 200 m2, variando de acordo com as dimensões dos tipos de apoio a
utilizar e da densidade da vegetação. Numa área de cerca de 400 m2, em caso de povoamentos florestais
cerrados, ocorre o abate de arvoredo, com o recurso a motosserras, de forma a permitir manobrar a
maquinaria necessária.
É constituída uma faixa de proteção com 45 m de largura máxima, limitada por duas retas paralelas
distanciadas 22,5 m do eixo do traçado, onde se procede ao corte ou decote das árvores para garantir as
distâncias de segurança exigidas pelo Decreto Regulamentar n.º 1/92, de 18 de fevereiro (Regulamento
de Segurança de Linhas de Alta tensão – RSLEAT). Habitualmente, procede-se à desflorestação apenas
no caso de povoamentos de eucalipto ou de pinheiro bravo (espécies de crescimento rápido); as
restantes espécies florestais são objeto, caso possível, de decote para cumprimento das distâncias
mínimas de segurança. Esta atividade é realizada com recurso a motosserras.
A definição da faixa de proteção será efetuada em simultâneo com a negociação com os proprietários e o
estabelecimento dessa faixa será conforme o acordado com os respetivos proprietários (sendo possível
proceder à reconversão do uso).
Apenas após a definição do traçado das linhas, em fase de Projeto de Execução, será possível prever as
áreas de arvoredo a abater para a definição da faixa de proteção das linhas. Apesar da largura da faixa
de proteção ser de 45 m (RSLEAT, Art.º 28.º, n.º 3), apenas serão abatidas ou decotadas as árvores que
interferem com o funcionamento e segurança das linhas.
Sempre que possível são utilizados ou melhorados acessos existentes. A abertura de novos caminhos de
acesso aos locais de apoios, quando necessária, é acordada com os respetivos proprietários, sendo tida
em conta a ocupação dos terrenos e a época mais propícia (após as colheitas, por exemplo). A dimensão
máxima normalmente necessária para um acesso, implica a passagem de grua para montagem dos
apoios, e corresponde a cerca de 4 m de largura.
No que se refere a travessias ou cruzamentos de vias de comunicação (vias-férreas, estradas e cursos de
água) serão respeitadas as distâncias mínimas regulamentares.
Tendo sido elaborado o Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos de Construção e Demolição (PPGRCD)
para as obras das Linhas, está prevista a sua revisão no âmbito da elaboração do RECAPE (Relatório de
Conformidade Ambiental do Projeto de Execução).
Os movimentos de terras a efetuar referentes à subestação, para cada uma das alternativas de
localização, é apresentado na tabela seguinte.
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Tabela 2 - Movimentos de terras associados às alternativas de localização da subestação.
Alternativa

A

B

C

Volumes (m3)

Elemento

Decapagem
(m3)

Escavação

Aterro

Plataforma
Acesso
Sub-Total
Plataforma
Acesso
Sub-Total
Plataforma
Acesso
Sub-Total

8.500,00
1.935,75
10.435,75
8.500,00
1.625,18
10.125,18
8.500,00
1.015,25
9.515,25

66.225,00
2.106,55
68.331,55
33.101,00
7.519,38
40.620,38
84.350,00
166,19
84.516,19

64.942,00
23.406,08
88.348,08
31.662,00
676,74
32.338,74
82.756,00
1.846,50
84.602,50

Balanço
(excluindo a decapagem)
(m3)
1.283,00
-21.299,53
-20.016,53
1.439,00
6.842,64
8.281,64
1.594,00
-1.680,31
-86,31

De acordo com a informação desta tabela:


Alternativa A
Prevê-se escavar, aproximadamente, um total de 78.767,30 m3 de terras (incluindo a
decapagem), as quais serão integralmente utilizadas na área de construção (ou envolvente) da
nova subestação. Daquele volume de terras, 10.435,75 m3 serão reaproveitados como terras
vegetais na integração paisagística, bem como no recobrimento de taludes e na modelação do
terreno envolvente.
Verificando-se um défice de terras de cerca de 20.016 m3 para realização da nova construção,



haverá que considerar a necessidade de recorrer a terras de empréstimo.
Alternativa B
Prevê-se escavar, aproximadamente, um total de 50.745,56 m3 de terras (incluindo a
decapagem), as quais serão integralmente utilizadas na área de construção (ou envolvente) da
nova subestação. Daquele volume de terras, 10.125,18 m3 serão reaproveitados como terras
vegetais na integração paisagística, bem como no recobrimento de taludes e na modelação do
terreno envolvente; cerca de 8.281 m3 não serão reutilizados na nova construção, ficando



depositados em área definida para o efeito, anexa à plataforma da subestação.
Alternativa C
Prevê-se escavar, aproximadamente, um total de 94.031,44 m3 de terras (incluindo a
decapagem), as quais serão integralmente utilizadas na área de construção (ou envolvente) da
nova subestação. Daquele volume de terras, 9.515,25 m3 serão reaproveitados como terras
vegetais na integração paisagística, bem como no recobrimento de taludes e na modelação do
terreno envolvente.
Verificando-se um défice de terras de cerca de 86 m3 para realização da nova construção, haverá
que considerar a necessidade de recorrer a terras de empréstimo.

As terras sobrantes que não são adequadas para a execução dos aterros que formam a plataforma serão
depositadas na área envolvente da subestação, procedendo-se à modelação desses solos e à sua
integração paisagística com a restante intervenção, tal como acima mencionado.
No que concerne ao cronograma do Projeto, está previsto que a subestação entre em serviço em março
de 2016. Esta instalação, na fase inicial, funcionará como Posto de Corte, dado que não terá
transformação de potência.
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Projetos associados ou complementares
Os elementos do projeto objeto do presente procedimento de AIA (tal como já atrás referido) estão
incluídos num projeto global de reforço da RNT entre a região do Porto e a fronteira com Espanha, na
zona do Minho, tendo sido inicialmente (Fase 1A) realizada a análise integrada deste projeto global,
avaliando conjuntamente: as intervenções previstas nos Estudos Prévios objeto do presente procedimento
de AIA (que constituem a segunda fase do novo Eixo da RNT), assim como as intervenções que estão
previstas para a primeira fase.
Assim, como projetos associados ou complementares são consideradas as intervenções previstas para a
primeira fase, designadamente:






A subestação de “Vila do Conde”
A Linha Recarei – “Vila do Conde”, a 400 kV
A Linha “Vila do Conde” – Vermoim, a 400 kV

Outros aspetos construtivos
Os valores das distâncias mínimas dos cabos condutores a obstáculos estão fixados pelo Regulamento de
Segurança das Linhas de Energia em Alta Tensão (RSLEAT), aprovado pelo Decreto Regulamentar
n.º 1/92, sendo adotados pela REN S.A. na construção das linhas em causa, os valores constantes da
Tabela 3.
Tabela 3 – Distâncias de segurança a cabos.
(Fonte: EIA)
Escalão de tensão
400 kV
Tipo de Obstáculos
Critério REN, S.A. (m)
Mínimos RSLEAT (m)
Solo
14,0
8,0
Árvores
8,0
5,0
Edifícios
8,0
6,0
Estradas
16,0
10,3
Vias-férreas eletrificadas
16,0
16,0
Vias-férreas não eletrificadas
15,0
10,3
Outras linhas aéreas
7,0 (a)
5,0
Obstáculos diversos
7
5,0
(a)
Considerando o ponto de cruzamento a 300 m do apoio mais próximo.

Segundo o EIA, tendo sido adotados no Estudo Prévio das linhas em causa os critérios definidos pela
REN, S.A., os quais estão acima dos mínimos regulamentares, cria-se assim "(…) uma servidão menos

condicionada e aumentando-se o nível de segurança geral". É ainda referido que "Nas travessias de vias
de comunicação (Estradas Municipais, Nacionais e Auto-estradas, Rios e Cursos de Água e Linhas de
Caminho de Ferro) são respeitadas as distâncias mínimas apresentadas anteriormente. Para melhorar a
fiabilidade mecânica das linhas são utilizadas cadeias duplas de suspensão nas travessias de estradas,
caminhos-de-ferro, rios navegáveis e de outras linhas de alta tensão. Tratando-se de apoios com cadeias
de amarração, e como estas são sempre duplas (nas linhas da RNT), a melhoria da fiabilidade está
também garantida".
O regime legal de construção e exploração de linhas aéreas prevê a constituição de uma servidão
administrativa, numa faixa com a largura máxima de 45 m (centrada no eixo da linha), que constitui a
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zona de proteção, na qual são condicionadas, ou sujeitas a autorização prévia, algumas atividades. A
construção de edifícios e a plantação de espécies de crescimento rápido ficam assim condicionadas à
garantia das distâncias mínimas de segurança decorrentes da servidão.
No que respeita à subestação, o Regulamento de Segurança de Subestações e Postos de Transformação
e de Seccionamento, aprovado pelo Decreto n.º 42895, de 31 de março de 1960, e as alterações
introduzidas pelos Decretos Regulamentares n.º 14/77, de 18 de fevereiro, e n.º 56/85, de 6 de
setembro, e Portaria n.º 37/70, de 17 de janeiro, definem distâncias mínimas dos condutores em tensão
à vedação das subestações, as quais deverão ser cumpridas aquando da elaboração do Projeto de
Execução. As subestações não apresentam qualquer tipo de faixa de proteção à construção, uma vez que
a área afeta à mesma se encontra vedada.
Por outro lado, relativamente aos campos eletromagnéticos, a Portaria n.º 1421/2004, de 23 de
novembro, define o quadro de restrições básicas e de níveis de referência relativos à exposição do público
em geral aos campos eletromagnéticos. O Decreto-Lei n.º 11/2003 e a mencionada Portaria, transpõem
para a legislação portuguesa o constante da Recomendação do Conselho n.º 1999/519/CE de 12 de julho
de 1999 [sobre os limites de exposição do público em geral aos campos eletromagnéticos, na gama de
frequências de 0 Hz – 300 GHz (Doc. Ref.ª 1999-1100-0001/8550/99 “Council Recommendation on the

limitation of exposure of the general public to electromagnetic fields (0 Hz - 300 GHz)”], a qual, por sua
vez se baseia na transcrição parcelar do documento “Guidelines for Limiting Exposure to Time-Varying
Electric, Magnetic and Electromagnetic Fields (up to 300 GHz) ” da ICNIRP – International Commission on
Non-Ionizing Radiation Protection.
Com base em análises comparativas (com cálculos teóricos e medições efetuadas em linhas similares de
todo o mundo), conclui-se que os valores dos campos sob qualquer linha da REN, S.A. de qualquer
escalão de tensão encontram-se abaixo dos limites referidos na citada Portaria. Os níveis de referência
definidos na Portaria indicam que os limites de exposição (à frequência de 50 Hz) são de 5 kV/m (rms) e
100 μT (rms) para o campo elétrico e magnético (densidade de fluxo magnético), respetivamente.
Para o presente projeto, os cálculos efetuados revelam o cumprimento dos valores limite legalmente
definidos, uma vez que segundo os cálculos realizados, o campo elétrico máximo varia entre 1,71 kV/m
ao nível do solo e 1,72 kV/m a 1,8 m do solo, na Linha “Vila do Conde“ – “Vila Fria B“ [cabos condutores
do tipo ACSR 595 (Zambeze)] e varia entre 1,79 kV/m ao nível do solo e 1,81 kV/m a 1,8 m do solo, na
Linha “Vila Fria B“ – REE [cabos condutores do tipo ACSR/AW 517 (RAIL AW)].
No que se refere à densidade de fluxo magnético, o valor máximo a 1,8 m do solo é de 8,954 mT/kA.
Os valores da indução magnética decaem rapidamente e a 40 m do eixo da linha não excedem
3,734 mT/kA, na Linha “Vila do Conde“ – “Vila Fria B“. Na Linha “Vila Fria B“ – REE, o valor máximo a
1,8 m do solo é de 8,749 mT/kA. Os valores da indução magnética decaem rapidamente e a 40 m do eixo
da linha não excedem 3,514 mT/kA.
Na vizinhança imediata das subestações, os campos eletromagnéticos à frequência industrial a que o
público geral estará exposto serão originados essencialmente pelas linhas aéreas que amarram nos
pórticos. Esta situação remete para a análise efetuada para os campos eletromagnéticos das linhas
elétricas. Tal como já acima mencionado, de acordo com a análise comparativa com cálculos teóricos e
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medições efetuadas em linhas similares em todo o mundo, nas linhas da REN, S.A. de qualquer escalão
de tensão, não ocorrem valores superiores aos acima referidos.
Acresce que as subestações, 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
Portaria em causa.

5.2. ALTERNATIVAS EM ANÁLISE
Subestação
Para implantação da Subestação de "Vila Fria B" 400/150 kV (S"VIB") foram analisadas três localizações
alternativas (A, B e C), tendo sido definidos o posicionamento, orientação e dimensão previsíveis da
subestação em cada um desses locais, o que conduziu à definição dos corredores de saída das linhas
elétricas a partir de cada uma das referidas localizações.
Os caminhos rurais existentes que serão cortados com a construção da plataforma da subestação, para
cada uma das alternativas serão integralmente restabelecidos de modo a permitirem as mesmas
serventias.
Foi desenvolvido, para cada uma das alternativas da subestação, um Projeto de Integração Paisagística
(PIP).
Localização A
A estrada de acesso à plataforma da subestação, construída a partir do caminho municipal CM 1268, terá
uma extensão total de 288 m.
A plataforma da subestação fica situada no topo de uma elevação; a sua drenagem será assegurada por
duas descargas distintas para as linhas de água mais próximas. Não se verificou necessário definir
qualquer passagem hidráulica para drenagem transversal da estrada de acesso.
Localização B
A estrada de acesso à plataforma da subestação, a partir da povoação de Vacaria, terá uma extensão
total aproximada de 400 m, dos quais cerca de 220 m são referentes a melhoramentos na Rua dos
Caçadores, sendo os restantes 180 m referentes a prolongamento da mesma até à entrada da
subestação.
A plataforma da subestação fica situada numa zona de encosta; a sua drenagem será assegurada por
sete descargas distintas para as linhas de água mais próximas. A drenagem transversal do caminho de
acesso será assegurada por uma passagem hidráulica (PH) no local da segunda travessia da linha de
água com a estrada, tendo sido assumido que a montante os caudais são reduzidos e que a água será
encaminhada para uma valeta.
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Localização C
A estrada de acesso à plataforma da subestação, a partir do Caminho Municipal M 1264, terá uma
extensão total aproximada de 385 m. Desenvolver-se-á inicialmente a partir do cruzamento da Rua da
Cegonha com a Rua da Relêga, melhorando parte desta (atualmente em terra batida) permitindo assim a
Ligação à Rua de Merouços (M 1264).
A drenagem da plataforma da subestação será assegurada por duas descargas distintas (PH), que irão
proceder ao desvio de duas linhas de água, a implantar na via de acesso.
Linhas
Relativamente às LMAT, o EIA analisou um corredor desagregado em 42 troços, alguns com alternativas.
A extensão dos troços avaliados é a que consta da Tabela 4 seguinte.
Tabela 4 – Extensão dos troços avaliados
Troço
2
3
4
5
6
9
10A
10B
11
12A
12B
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

(Fonte:
Extensão (m)
600
7 150
1 800
11 000
7 400
1 315
4 000
4 250
2 000
2 750
2 200
8 600
10 400
5 500
6 850
11 900
870
320
6 250
400
8 000
3 900
3 750
500
1 100

EIA)
Troço
27
28
29
30
31
32A
32B
32C
32D
33A
33B
33C
34A
34B
35
36A
36B
37
38A
38B
39
40
41A
41B
42

Extensão (m)
550
3 100
1 750
2 500
5 700
1 450
6 800
10 200
3 950
2 950
550
10 000
42 150
4 500
2 400
7 500
6 800
2 950
3 900
18 200
14 300
4 300
3 700
2 680
14 000

Face à extensão das LMAT, foram definidas as seguintes alternativas, tendo sido efetuada a sua
subdivisão em Zonas face à extensão associada. Para a análise da Linha “Vila do Conde” – “Vila
Fria B”, as alternativas definidas foram:


Zona 1 – entre a localização da subestação de “Vila do Conde” e o troço T9
Para a ligação à localização da subestação de “Vila do Conde” foram definidas duas alternativas:
i)

Corredor formado pelos troços T4 e T5; ou

ii) Corredor formado pelos troços T4, T6, T2 e T3.
(T4 e T9 sem alternativas)
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Zona 2 – concelho de Barcelos
Nesta zona foram definidos dois conjuntos de alternativas:
i)

Troço T10A ou troço T10B

(T11 sem alternativas)


ii) Troço T12A ou troço T12B
Zona 3 – entre o troço T13 e as localizações da subestação de “Vila Fria B”
a) Para a ligação à localização A da subestação de “Vila Fria B” foram definidas duas
alternativas:
i)

Corredor formado pelos troços T15 e T16; ou

ii) Corredor formado pelos troços T14, S”VIB”B, T18, T19 e T23.
b) Para a ligação à localização B da subestação de “Vila Fria B” foram definidas duas
alternativas:
i)

Troço T14; ou

ii) Corredor formado pelos troços T15, T16, S”VIB”A, T23, T19, T18.
c) Para a ligação à localização C da subestação de “Vila Fria B” foram definidas duas
alternativas:
i)

Corredor formado pelos troços T15 e T17; ou

ii) Corredor formado pelos troços T15, T16, S”VIB”A; T24, T25, T28 e T27
Para a análise da Linha “Vila Fria B” - Rede Elétrica de Espanha, foram definidas as seguintes
alternativas:


Zona 4 – entre as localizações da subestação de “Vila Fria B” e o troço 32A:
a) Para a ligação à localização A da subestação de “Vila Fria B” foram definidas duas
alternativas:
i)

Corredor formado pelos troços T24, T25, T26, T21 e T22; ou

ii) Corredor formado pelos troços T24, T25, T28, T27, T29, T31.
b) Para a ligação à localização B da subestação de “Vila Fria B” foram definidas duas
alternativas:
i)

Corredor formado pelos troços T18, T19, T20, T21 e T22; ou

ii) Corredor formado pelos troços T18, T23, S”VIB”A, T24, T25, T26, T21 e T22.
c) Para a ligação à localização C da subestação de “Vila Fria B” foram definidas três alternativas:
i)

Corredor formado pelos troços T30 e T31; ou

ii) Corredor formado pelos troços T27, T29 e T31; ou
iii) Corredor formado pelos troços T27, T28, T25, T26, T21 e T22.


(T32A sem alternativas)
Zona 5 – entre Ponte de Lima e Monção (entre o troço 32A e o troço 39)
a) Zona 5 Sul - atravessamento do rio Lima. Foram definidas duas alternativas:
i)

Troço T32B; ou

ii) Troço T32C
b) Zona 5 Oeste - nesta zona foram definidos dois conjuntos de alternativas:
i)

Troço T34A ou troço T34B

ii) Troço T36A ou troço T36B
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c) Zona 5 Este - nesta zona apenas foi definida uma solução, composta pelo troço 38B
(T39 sem alternativas)
Na avaliação final da Zona 5 foi ainda considerada a conjugação preferencial entre a Zona Sul
(T32B ou T32C) e a respetiva ligação aos troços da Zona Oeste (corredor formados pelos troços


T33, T34A/B, T35, T36A/B e T37) ou da Zona Este (troço 38B).
Zona 6 – entre o troço 39 e a fronteira portuguesa (ligação à rede elétrica de Espanha)
Nesta zona foram consideradas as alternativas:
i)

Corredor formado pelos troços T40 e 41A; ou

ii) Corredor formado pelos troços T40 e 41B; ou
iii) Troço 42
Os troços e localizações analisados bem como a sua subdivisão em Zonas é representado nas figuras
seguintes.
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Figura 3 - Troços e localizações analisados.
(Fonte: EIA)
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Figura 4 - Zonamento das alternativas consideradas.
(Fonte: EIA)
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6. ANÁLISE ESPECÍFICA
Tal como já atrás referido, face à solicitação da REN, S.A., apresentada à APA, I.P. em agosto de 2014, o
procedimento de AIA em causa, em termos de decisão final (refletida nos capítulos Análise e Seleção de

Alternativas e Conclusões do presente Parecer), passou a reportar-se apenas à Linha a 400 kV entre a
subestação de Vila Nova de Famalicão (subestação esta objeto de avaliação no âmbito de outro
procedimento de AIA) e a futura subestação de "Vila Fria B", incluída no presente procedimento.
Apesar desta alteração, a Análise Especifica efetuada no presente capítulo, para cada um dos fatores
ambientais pronuncia-se sobre a totalidade do projeto (sem considerar a retirada entretanto solicitada
pela REN, S.A.), o que se deve ao facto de essa análise estar já concluída (com pronúncia oficialmente
emitida pelas entidades representadas na CA) na data em que a REN, S.A. apresentou o referido pedido.
No entanto, as conclusões da análise específica efetuada para cada um dos fatores ambientais foram
adaptadas tendo em atenção a solicitação da REN, passando a reportar-se apenas: à Linha a 400 kV
entre a subestação de Vila Nova de Famalicão e a futura subestação de "Vila Fria B"; e à subestação de
"Vila Fria B".

No EIA, os impactes do projeto foram avaliados para os seguintes fatores ambientais: Fisiografia;
Geomorfologia, Geologia e Sismicidade; Solos; Ocupação do Solo e Ambiente Social; Ecologia;
Ordenamento e Gestão do Território; Condicionantes, Servidões e Restrições de Utilidade Pública;
Ambiente Sonoro; Paisagem; Património; Clima; Qualidade do Ar; Recursos Hídricos e Qualidade da Água.
Foi ainda efetuada a abordagem relativa aos Riscos Associados à Construção, Presença e Funcionamento
da Subestação e Linhas Aéreas.
Atendendo às características dos elementos que integram o projeto e área de implantação, às
informações contidas no EIA, na informação complementar ao EIA (solicitada pela CA), nos elementos do
Estudo Prévio e outras recolhidas durante o procedimento de avaliação, foi possível identificar, decorrente
da avaliação efetuada pela CA, os aspetos mais relevantes que seguidamente se evidenciam.
Em termos hidrográficos a área de estudo localiza-se nas Bacias Hidrográficas dos rios Ave, Leça, Cávado,
Lima, Neiva, Minho e Ancora, caracterizando-se pela existência de um elevado número de linhas de água,
das quais de destacam os rios Ave, Minho e Lima que atravessam a área de estudo.
A orografia da região caracteriza-se pela presença de encostas de declives mais ou menos acentuados e
vales abertos, apresentando-se na zona norte um relevo mais acentuado em comparação com a zona sul,
e verificando-se a presença de acidentes orográficos de expressão, dos quais se destaca a Serra de Arga
e a Serra da Peneda (nos extremos noroeste e nordeste da área de estudo).
No interior da área de estudo ocorrem várias áreas sensíveis, de acordo com o definido como no
artigo 2.º do Decreto-Lei n.º 69/2000, de 3 de maio (republicado pelo Decreto-Lei n.º 197/2005, de 8 de
novembro).
Assim, a área de estudo global e sua envolvente atravessa as seguintes áreas da Rede Natura 2000: Sítio
Rio Minho (PTCON0019), Sítio Corno de Bico (PTCON0040), Sítio Rio Lima (PTCON0020) e
Sítio/ZPE/IBA/Parque Natural da Peneda-Gerês (PTCON0001/PTZPE0002/PT002).
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Por outro lado, no interior da área de estudo, ocorrem por vezes áreas sensíveis referentes a património
classificado, implantadas nos troços/localizações em avaliação ou na sua envolvente imediata. A área de
estudo apresenta um significativo número de monumentos e sítios classificados, estando na Figura 5
apenas representados os mais próximos aos troços/localizações em estudo, sendo o seu número de
aproximadamente duas dezenas, alguns deles no interior dos mesmos, ou na sua envolvente imediata até
100 m.
No que respeita à conformidade com os instrumentos de gestão territorial em vigor, refere-se que este
projeto não se encontra previsto nas Plantas de Ordenamento dos PDM dos concelhos atravessados, não
se apresentando como um projeto de âmbito municipal. O Projeto encontra-se previsto, no entanto, no
quadro geral das intervenções da REN, S.A., no sentido da melhoria da capacidade de transporte da RNT.
Como instrumentos de ordenamento e gestão territorial em vigor na área do projeto, salientam-se os
seguintes:


Planos Diretores Municipais dos concelhos atravessados pelos corredores e localizações em
estudo - Arcos de Valdevez, Barcelos, Melgaço, Monção, Póvoa de Varzim, Ponte de Lima,
Paredes de Coura, Valença, Viana do Castelo, Vila do Conde, Vila Nova de Famalicão



Plano Regional de Ordenamento do Território do Norte (PROT-Norte)



Plano de Bacia Hidrográfica (PBH) do Ave





Plano Setorial da Rede Natura 2000
Plano de Bacia Hidrográfica (PBH) do Leça



Plano de Bacia Hidrográfica (PBH) do Cávado



Plano de Bacia Hidrográfica (PBH) do Minho





Plano de Bacia Hidrográfica (PBH) do Lima
Planos de Gestão de Região Hidrográfica



Plano Regional de Ordenamento Florestal (PROF) do Alto Minho



Plano Regional de Ordenamento Florestal (PROF) da Área Metropolitana do Porto Entre Douro e





Plano Regional de Ordenamento Florestal (PROF) do Baixo Minho
Vouga
Programa Operacional Regional da Região Norte

De uma forma geral, as classes de espaço definidas nos Planos Diretores Municipais dos concelhos
abrangidos pela área de estudo incluem espaços de natureza urbana e urbanizável, espaços industriais,
espaços de equipamentos, espaços turísticos e de recreio e lazer, espaços agrícolas (onde por vezes se
incluem os solos pertencentes à Reserva Agrícola Nacional - RAN), espaços florestais, espaços agroflorestais, espaços naturais (onde por vezes se incluem os solos pertencentes à Reserva Ecológica
Nacional - REN), áreas inundáveis, estrutura ecológica em solo rural, espaços canais, zonas integradas
em Planos Especiais de Incêndios (PEI) e Unidades Operativas de Planeamento e Gestão (UOPG).
Como condicionantes, servidões e restrições de utilidade pública existentes na área de estudo salientamse o atravessamento de terrenos pertencentes à RAN, à REN, Povoamentos Florestais Percorridos por
Incêndios, Zonas com Risco Baixo, Médio e Alto de Incêndio Florestal, Regadios Tradicionais, Corredores
Ecológicos assim como linhas de água pertencentes ao Domínio Público Hídrico, áreas de proteção a
pontos de água de combate a incêndios, áreas de recursos geológicos e inúmeras infraestruturas.
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Por sua vez, existem as seguintes infraestruturas/equipamentos:




Captações de águas subterrâneas e redes de abastecimento de água e de drenagem
Rede viária nacional, regional e local



Rede ferroviária (Linha do Minho) e corredores de Alta velocidade



Rede Nacional de Transporte de Gás Natural





Rede Nacional de Transporte
Servidão aeronáutica do Aeroporto Sá Carneiro



Instalações militares



Vértices geodésicos





Estações de telecomunicações
Feixes hertzianos
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Figura 5 - Áreas sensíveis existentes no interior e envolvente da área de estudo (e IBA).
(Fonte: EIA)
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Segundo o EIA, com a avaliação de impactes realizada pretende-se efetuar "(…) a avaliação comparativa

dos vários troços em estudo para a implantação das duas linhas que compõem o referido eixo e das três
localizações alternativas para a subestação de “Vila Fria B”, de forma a permitir a seleção dos troços e
localizações ambientalmente mais favoráveis ".
No EIA foi estabelecida a seguinte hierarquia para os diferentes fatores ambientais que traduz a sua
importância no processo e a necessidade de pormenorização:
Linhas elétricas



Fatores Muito Importantes -



Fatores Importantes - Fisiografia, Geologia, Geomorfologia e Sismicidade;




Solos, Ocupação do Solo e Condicionantes de Uso, Ordenamento

do território, Paisagem, Ambiente Sonoro, Ecologia, Património e Componente social;
Fatores Pouco Importantes - Clima, Qualidade do Ar, Recursos Hídricos e Qualidade da Água.
Subestação
Fatores Muito Importantes -

Solos,

Ocupação

do

Solo,

Ordenamento

do

território

e

Condicionantes de uso do solo, Paisagem, Ambiente Sonoro, Ecologia, Património e Componente



social;
Fatores Importantes - Recursos Hídricos e Qualidade da Água, a Fisiografia, Geologia,
Geomorfologia e Sismicidade;
Fatores Pouco Importantes - Clima, Qualidade do Ar.
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6.1. GEOLOGIA, GEOMORFOLOGIA, TECTÓNICA, SISMICIDADE E RECURSOS MINERAIS
A.

Caracterização da situação de referência
A.1. Morfologia e Geomorfologia

A morfologia da região em que se implanta o Projeto apresenta alguma heterogeneidade, com contrastes
acentuados, entre relevos heterogéneos que culminam frequentemente em planaltos mas sem
continuidade entre si, e vales em geral largos, de fundo relativamente aplanado nas cotas mais baixas,
seguindo orientações preferenciais mas marcadas de forma irregular ou sinuosa e que se distribuem
sobretudo ao longo dos principais rios. Os relevos mais importantes correspondem sobretudo a rochas
graníticas, como é o caso da Serra de Arga, da região do Corno do Bico e, mais a leste, das Serras da
Peneda e Soajo.
As depressões alinhadas e ocupadas pela rede hidrográfica principal dispõem-se sobretudo ao longo da
direção geral ENE-WSW, observando-se também distribuições segundo NE-SW a NNE-SSW e NW-SE.
A orientação principal referida é exemplificada pela distribuição das linhas de água principais, com os rios
Ave, Cávado, Lima, Coura e Minho eventualmente dependentes de fraturas regionais profundas e assim
intercetando a estrutura geológica regional, em que as diferentes unidades se dispõem sensivelmente
NW-SE a NNW-SSE (Pereira, coord., 1992).
Com uma morfologia e paisagem diversificada, expressa pelo contraste entre serras, planaltos e vales em
geral largos, a região em causa apresenta uma relação franca com a geodiversidade presente, tendo em
conta o modelado granítico ou xistento e algum condicionalismo tectónico, com destaque para os
cisalhamentos do Sulco Carbonífero do Douro e de Malpica – Lamego (Castro et al., 2010). A identificação
da fracturação é dificultada devido a uma reduzida expressão de afloramentos e à degradação pela
erosão, o que dificulta também na região a comprovação por critérios geomorfológicos de tectónica ativa;
no entanto, é assumida a hipótese de deslocamentos verticais diferenciados entre blocos, segundo
direções NE-SW a E-W e N-S a NW-SE (Pereira, coord., 1992).
Na evolução geomorfológica da região, os vales largos de fundo plano e vertentes acidentadas
corresponderão a corredores de erosão, refletindo a penetração para o interior de uma superfície de
aplanação poligénica, plio-quaternária (Ferreira 1986, in Pereira, coord., 1992). Associados a esta
aplanação estão diversos depósitos plio-quaternários, preservados em áreas deprimidas, interpretadas
como paleo-relevos colmatados ou como depressões tectónicas.
O desenvolvimento das zonas mais montanhosas que caracterizam o Minho Ocidental será anterior ao
Pliocénico, com episódios de levantamento tectónico associados ao escalonamento de níveis de aplanação
e com superfícies culminantes mais elevadas como é o caso da Peneda-Gerês Cabral, in, Pereira, coord.,
1992).
A.2. Geologia
O traçado distribui-se sobre a Zona Centro-Ibérica (autóctone) e sobre a Zona Galiza Trás-os-Montes
(parautóctone e alóctone). Os limites entre estas unidades são definidos por carreamentos (Pereira,
coord., 1989, 1992). Ao parautóctone, designado por Unidade do Minho Central e Ocidental, de idade
essencialmente silúrica, corresponde a maior parte das manchas de metassedimentos da região. Quanto
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ao alóctone, Unidade de Vila Nune-Valença, no sector de Valença-Vigo, ocorre já ligeiramente a N do
troço T36A.
Trabalhos mais recentes de cartografia geológica, particularmente na região de Braga, revelaram que
esta unidade alóctone apresenta maior extensão territorial. Litologias antes consideradas parautóctones
passaram a ser consideradas como pertencentes ao alóctone (Ferreira, et al., 2000). Relativamente ao
parautóctone, as revisões de cartografia geológica em progresso e os estudos de geoquímica e
petrografia, realizados no sector da serra de Arga, revelam uma afinidade vulcanogénica para algumas
das litologias (Dias & Leal Gomes, 2013, e referências prévias).
Na área de estudo ocorrem sobretudo rochas graníticas e formações metassedimentares, sendo estas
últimas representadas por fácies bastante distintas, embora com predominância de xistos, grauvaques,
arenitos micáceos e quartzitos. Ocorrem também rochas sedimentares do Quaternário e do Pliocénico,
associadas às principais linhas de águas e a depósitos de praias antigas ou a terraços fluviais.
Unidades lito-estratigráficas
De forma sucinta, apresentam-se de seguida as unidades lito-estratigráficas atravessadas pelos traçados
propostos. A descrição da litostratigrafia segue sobretudo Pereira, coord., (1989, 1992).
i) Formações de cobertura
Atual e Holocénico. Depósitos fluviais, não atuais, que acompanham o canal dos rios, associados
a depósitos (aluviões) atuais.
Quaternário Antigo / Quaternário Antigo e Pliocénico-Recente: Depósitos fluviais da zona
vestibular dos rios; Depósitos fluviais lacustres cobertos ou não por depósitos de solifluxão
periglaciar.
ii) O Alóctone, ocorre entre Valença e Friestas, ligeiramente a N do troço T36A. Está representado pela
Unidade de Valença, de idade Silúrico provável. É constituída por tufos vulcânicos, quartzitos e pelo
complexo filado-quartzoso.
iii) O Parautóctone está representado pela Unidade do Minho Central e Ocidental. Separada do autóctone
por um carreamento basal (carreamento de Vila Verde), é uma sequência pelítica e gresopelítica com
intercalações de litologias diversas, tais como pelitos, psamitos, skarnitos, vulcanitos e xistos negros e
liditos.
iv) O Autóctone, com a faixa paleozóica onde se situam os troços mais a S do Projeto, está representado
na área de estudo por:
iv-1) Devónico
Formação de Telheiras, com os Membros superior e inferior (caracterizados, respetivamente, por
xistos argilosos e por xistos argilo-micáceos, arenitos micáceos e quartzitos).
A Formação de Sobrado, também conhecida por “Grauvaques de Sobrado” (Delgado, 1908)
apresenta na base quartzitos e níveis greso-quartzíticos, particularmente abundantes na região de
Sobrado e Águas Longas. É constituída fundamentalmente por alternâncias de psamitos, arenitos
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e pelitos, às vezes negros. Está-lhe atribuída uma idade Silúrico – Devónica. Contudo,
interpretações mais recentes restringem a idade apenas ao Devónico.
iv-2) Silúrico
Está representado na área atravessada pelo Projeto pelas seguintes unidades, do topo para a
base da sequência sedimentar: os “Xistos carbonosos superiores” e os “Xistos carbonosos
inferiores”. Ambas as unidades apresentam litologias semelhantes: xistos negros, liditos,
quartzitos e xistos ampelitosos.
Os Xistos carbonosos superiores são representados por xistos cinzentos com intercalações de
ampelitos e liditos, e por quartzitos. Os Xistos carbonosos inferiores são constituídos por xistos
negros com intercalações de ampelitos e liditos, com ftanitos e quartzitos.
iv-3) Ordovícico
No traçado do Projeto está representado apenas na Serra de Rates. Na área de estudo há a
considerar as seguintes unidades, indicadas do topo para a base da sequência:
Formação de Valongo - xistos carbonosos ardosíferos, xistos carbonosos siltíticos, siltitos e
xistos com níveis de óxido de ferro;
Formação de Santa Justa, – quartzitos e xistos cinzentos intercalados, quartzitos maciços,
conglomerado de matriz quartzítica.
iv-4) Câmbrico – Complexo Xisto-Grauváquico, Grupo do Douro indiferenciado, com micaxistos,
gnaisses e migmatitos.
v) Na extensa região abrangida pelo Projeto ocorrem inúmeros maciços graníticos que se enumeram,
distribuídos por três grandes grupos: os Gnaisses pré-Hercínicos e/ou Hercínicos precoces; os Granitos
de Duas Micas Hercínicos; os Granitóides biotíticos com plagiclase cálcica e seus diferenciados.
v-1) Gnaisses pré-hercínicos e/ou hercínicos precoces (Précâmbrico(?) a Ordovícico?)
Maciço da Gandra (Ortognaisse da Gandra; Ortognaisse ocelado do Picoto das Penices);
v-2) Granitos de Duas Micas Hercínicos
Sin-tectónicos relativamente a F2: Granito de grão fino, de duas micas (Gr. de Taião, Gr. do
Monte Faro, Gr. de Vilarinho);
Sin-tectónicos relativamente a F3:
Subautóctones:
-

Granito de grão fino, biotítico (Gr. de Alvaredo);

-

Granito inomogéneo de grão médio a fino (Gr. de Fontoura e de S.Julião; Gr. de
Melgaço, Gr. do Porto Ribeiro e Gr. de Gralheira);

-

Granito de grão médio, de duas micas, às vezes com restitos (Gr. de Longos
Vales);

-

Restitos granodioríticos de S.Silvestre;

-

Granito de grão fino a médio, de duas micas (Gr. de São Gregório);
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Maciços Alóctones:
-

Granito de grão médio, de duas micas; zona de cisalhamento Malpica-Lamego
(Gr. de Linhares e de Água Longa);

-

Granito de grão médio ou grosseiro, de duas micas (Gr. da Serra Amarela);

-

Granito de grão fino a médio, de duas micas (Gr. da Sra da Graça, Gr. do
Extremo; Gr. de Germil).

v-3) Granitóides biotíticos com plagióclase cálcica e seus diferenciados:
Ante a Sin-tectónico relativamente a F3 (Série precoce):
-

Granodiorito porfiróide, biotítico, com megacristais muito desenvolvidos (Granito de
Refoios do Lima);

-

Granitos e granodioritos, de grão médio, porfiróides com duas micas (Granitos de
Barcelinhos, e Gr. da Pousada de S.André).

Sin a Tardi-tectónico relativamente a F3 (Série intermédia):
-

Granodioritos e quartzodioritos, biotíticos, porfiróides ou com esparsos megacristais (caso
dos Granitos de Insalde, Gr. de Paredes de Coura e Gr. da Serra da Boalhosa);

-

Granito porfiróide, de grão grosseiro essencialmente biotítico (inclui o Granito de Arcos de
Valdevez).

Tardi a Pós-tectónico relativamente a F3 (Série tardia):
-

Granodioritos e quartzodioritos, biotíticos, com rochas básicas associadas (Arcoselo e
Franqueira-Barcelos, Gr. de Penso-Braga);

-

Granito monzonítico, de grão médio, porfiróide com duas micas, essencialmente biotitico
(Granito de Ponte da Barca, Granito de Coussorado);

-

Granito de grão fino, com duas micas, essencialmente biotítico (Granito de Parada de
Gatim).

vi) Filões e Massas
Observam-se frequentemente filões aplito-pegmatíticos, pegmatíticos e quartzosos, bem como rochas
básicas.
Subestação de Vila Fria “B”
Caracteriza-se sucintamente a geologia nos 3 locais de implantação da Subestação de Vila Fria B, com
base em Pereira (coord., 1992), situados em área coberta pela Folha 5-A (Viana do Castelo), da Carta
Geológica de Portugal na escala 1:50.000:

 Localização “A” (1,5 km a W de Friastelas, 10,5 km a S de Ponte de Lima) – situa-se
essencialmente sobre metassedimentos do Parautóctone, atribuídos à Unidade do Minho Central
e Ocidental (pelitos, psamitos, skarnitos, vulcanitos e xistos negros), próximo do contacto com o
granito monzonítico, de grão médio, porfiróide, de duas micas; localmente observa-se a
presença de micaxistos biotiticos e também ocorrem filões e massas aplito-pegmatíticas;
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 Localização B (junto a Vacaria, 12 km a SW de Ponte de Lima) – área implantada sobre o
granito monzonítico, de grão médio, porfiróide com duas micas, essencialmente biotitico
(Granito da Serra da Padela (Viana do Castelo);

 Localização C (junto a Veiga, 8 km a SSE de Ponte de Lima) - área implantada sobre os
metassedimentos já apresentados para a localização “A”, referenciados como Unidade do Minho
Central e Ocidental. Contudo, revisões efetuadas em áreas limítrofes (folha 5-D, Braga)
sugerem que a mancha da Unidade de Vila Nune (alóctone) aí cartografada e constituída
fundamentalmente por micaxistos, turmalinitos e metavulcanitos ácidos e básicos, se estenderá
para este sector; esta localidade situa-se próximo do carreamento da Quinta do Souto, entre o
alóctone e o parautóctone (Ferreira et al., 2000).
A.3. Tectónica/Neo-Tectónica; Sismicidade
A área em estudo insere-se na cadeia Hercínica, tendo sido afetada por um processo de deformação
polifásico, em que localmente a 3ª fase de deformação é a mais significativa, incluindo a intrusão de
granitóides.
Registam-se dobramentos intensos, associados a 3 fases, bem como carreamentos importantes e zonas
de cisalhamento, exemplificadas pelo cisalhamento dúctil de Malpica - Lamego. As principais direções de
fracturação evidenciadas na área de estudo são NW-SE e ENE-WSW.
São conhecidos diversos acidentes ativos (Cabral & Ribeiro, 1988), com destaque para a referida zona de
cisalhamento dúctil de Malpica - Lamego, observando-se inúmeras falhas ativas de tipologia diversa.
As direções aproximadas mais comuns são N-S e ENE-WSW. A sobreposição da Carta Neotectónica de
Portugal aos traçados propostos no Projeto evidencia bem este facto, aspeto bem patente também na
figura incluída no Aditamento de Novembro/2013.
Em termos de sismicidade, no que se refere ao Regulamento de Segurança e Ações para Estruturas de
Edifícios e Pontes (RSAEEP), a região onde se localiza o Projeto insere-se em princípio na zona D (sendo
o país dividido em quatro zonas, de A a D, por ordem decrescente de sismicidade), ou seja, aquela em
que o risco sísmico a considerar será menor, daí decorrendo o coeficiente de sismicidade a aplicar para
efeitos de dimensionamento de estruturas, correspondendo ao valor 0,3.
Quanto a sismicidade histórica, pela consulta da Carta de Isossistas de Intensidades Máximas (período
1901 – 1972; Instituto de Meteorologia), as intensidades sísmicas máximas terão atingido na área em
estudo os valores V e VI (escala de Mercalli modificada). Por seu lado na carta correspondente ao
zonamento da intensidade sísmica máxima, o projeto está situado sobre as zonas de grau VI e VII.
Refira-se que, não obstante o traçado proposto estar praticamente incluído nas zonas de mais baixa
sismicidade de Portugal Continental, o facto é que o desenvolvimento da neotectónica nos últimos anos
leva a recomendar que se tenha particular atenção ao tema, aliás como indicado no Aditamento,
sobretudo para o caso da implantação de subestações, com base em estudo geológico-geotécnico
adequado.
Neste sentido, os critérios de elaboração do Projeto de Execução deverão contemplar os requisitos
técnicos e a exigência de segurança apropriados.
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A.4. Locais de Interesse Geológico – Património Geológico
Estão referenciados na região em que se inclui o Projeto cerca de 10 geossítios (indicados no
Aditamento), mas não se prevê qualquer afetação devido à distância a que se encontram dos troços em
avaliação.
Em fase de reconhecimento geológico-geotécnico que anteceda a fase de elaboração do Projeto de
Execução e a própria obra, está mais abaixo indicada a conveniência de prever, como medida de
minimização, que seja referenciada qualquer ocorrência de interesse conservacionista incluída no
perímetro afetado ou nas proximidades.
A.5. Recursos Minerais
i) Recursos minerais não metálicos (massas minerais – pedreiras)
Estão referenciadas cerca de 130 pedreiras na área de estudo alargada, mas considerando em concreto
os troços em avaliação não estão previstas afetações diretas. Trata-se em geral de granitos industriais, e,
de forma mais pontual, granitos com potencial ornamental, ardósias (Valongo) e argilas comuns (por
exemplo no campo mineiro de Alvarães e Valverde, nos concelhos de Esposende e Barcelos).
A cartografia do EIA referencia algumas pedreiras perto dos troços em análise, especialmente nos
concelhos de Valença e Monção, situadas 1 a 3 km a N dos troços T36A, 37 e 39, e ainda em Gradim,
perto de Granja de Baixo (12 km a SE de Monção), neste caso junto ao limite da faixa do troço T39.
No concelho de Ponte de Lima, conhecido pela profusão de pedreiras de granitos mas em áreas afastadas
dos traçados previstos, está marcada apenas uma exploração na proximidade de um dos troços (T22, em
Serdedelo, 4 km a ESE de Ponte de Lima).
ii) Minas e Recursos minerais metálicos (estatuto jurídico distinto dos não metálicos)
Estão referenciadas cerca de 40 ocorrências ou recursos. Destas, 12 correspondem a caulino em regiões
diversas, como é o caso do campo mineiro de Alvarães e Valverde, ou das ocorrências de Cunha e de
Fontes. As principais ocorrências de quartzo, feldspato e lítio situam-se sobretudo no concelho de Ponte
de Lima.
No âmbito dos minerais metálicos destacam-se cerca de 15 ocorrências, nomeadamente de antimónio e
ouro em Pinhal/Vale de Achas e Ribeiro da Igreja (relacionadas com a Faixa Antimonífera do Douro);
sensivelmente a SW de Ponte de Lima e nas zonas NE dos concelhos de Viana do Castelo e de Barcelos
encontra-se uma extensa área que inclui a Serra de Arga e que apresenta potencialidade em volfrâmio,
estanho e ouro. É de considerar ainda inúmeras outras áreas de prospeção e pesquisa, por vezes
bastante vastas, facto que não impede de forma franca a implantação de linhas de alta tensão, embora
possa acarretar algum incómodo aos trabalhos de estudo e avaliação e exigir concertação entre as
entidades envolvidas.
A.6. Riscos geológicos
Não há informação ou conhecimento suficiente de toda a região que permita caracterizar de forma
fundamentada esta questão. Assim sendo, não são conhecidas situações de particular vulnerabilidade em
termos de instabilidade geotécnica e de erosão que possam ser associadas a locais concretos de
implantação de apoios. Contudo, dado o relevo por vezes muito acentuado, a seleção dos locais e a
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implementação da fase de obra deverá ter apoio geotécnico, com particular atenção em zonas de
encosta, em áreas superficiais caracterizadas por estado de alteração mais avançada, ou ainda em baixas
aluvionares.

B.

Identificação e avaliação de impactes
B.1. Geologia e Geomorfologia

Este Projeto não apresenta obras de grande volumetria ou impacto e inclui subestações, implantação de
apoios, acessos de obra e estaleiros.
Ao longo dos corredores propostos verifica-se que há a preocupação de localizar os diversos apoios
previstos seguindo as boas práticas de implantação na topografia de linhas de muito alta tensão, com o
traçado a desenvolver-se em geral a meia-encosta ou por vezes ligeiramente abaixo do topo do relevo.
Em termos de impacte na Geomorfologia, considerada na sua componente de “paisagem”, este Projeto
não introduz uma afetação significativa, quer porque não se aproxima de geossítios relevantes, quer
porque o traçado, embora muito extenso, não se desenvolve numa região com formas de relevo
emblemáticas para este fator ambiental (como poderia ocorrer, caso se tratasse de um desenvolvimento
mais próximo do Parque Nacional da Peneda Geres, ou atravessando morfologias muito encaixadas,
ravinosas, ou com afloramentos muito acentuados).
Na interação com este fator ambiental consideram-se sobretudo terraplanagens, taludes, aterros e
fundações. Embora as escavações sejam em geral efetuadas por meios mecânicos, será provável o
recurso pontual a explosivos no desmonte. Segundo o EIA e em termos de ocupação do solo, a área
ocupada por afloramentos rochosos para a soma de todos os troços possíveis é indicada como sendo
apenas da ordem de 120 ha, ou seja, cerca de 1,1% da área total de todos os troços (Volume 3 –
Anexos, Anexo D, Quadro D.2 - Ocupação do solo no interior dos troços e ocupação em estudo).
Ainda segundo o EIA, os apoios implicam a construção de 4 maciços independentes de betão, com
fundações dimensionadas em função das condições geotécnicas do maciço. Cada apoio ocupará, em
geral, uma área que raramente ultrapassará 100 m2, com abertura de caboucos que em geral não
ultrapassará a profundidade de 4 m, estando previsto um volume de escavação total da ordem de
2500 m3 (o volume de betão a colocar atingirá, por seu turno, quase 900 m 3). É referida uma área de
400 m2 como máximo de ocupação por apoio durante a fase de construção (plataforma, grua, etc.).
Subestação de Vila Fria
A obra de maior dimensão neste Projeto é a construção da Subestação de Vila Fria, para a qual há três
localizações em avaliação, para as quais se apresentam alguns pormenores, embora numa fase preliminar
de caracterização. Os volumes apresentados para cada localização referem-se às movimentações de
terras, incluindo acessos e correspondem a escavação, aterro e balanço de terras, não sendo considerado
o volume de decapagem que é sensivelmente igual a 10.000 m3 em cada uma das localizações.
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i) Localização A, em xistos e grauvaques, situada numa cumeada suave, com plataforma a cerca de
205 m de altitude, com relevo suave. O acesso terá 288 m de extensão.
Escavação 68.332 m3, Aterro 88.348 m3, Balanço de terras -20.017 m3
ii) Localização B, numa área de relevo suave em que a plataforma ficaria à cota aproximada de
407 m de altitude, em litologias graníticas; a implantação prevê escavações a NE e NW e aterros
a SE e SW. O acesso, com 400 m de extensão, inclui 220 m a melhorar e 180 m a construir.
Escavação 40.620 m3, Aterro 32.339 m3, Balanço de terras 8282 m3
iii) Localização C, em xistos e grauvaques, numa área de encosta com relevo suave mas irregular, a
cerca de 272 m de altitude, atravessada por 3 ou 4 linhas de água. O acesso terá 385 m de
extensão a construir e serão desviadas algumas linhas de água.
Escavação 84.516 m3, Aterro 84.603 m3, Balanço de terras -86 m3
O relevo e a hidrografia local sugerem que apenas para a Localização C haverá uma pequena afetação de
linhas de água, que deverão ser desviadas.
Em primeira análise, afigura-se que a Localização B será a que introduz menos volumes a movimentar e
que apresenta taludes de escavação e aterro menores, seguida da Localização A, com aterros de desnível
mais acentuado em quase todo o perímetro. Na Localização C, que apresenta o maior volume de
escavação entre as 3 opções, prevêem-se taludes de escavação significativos no quadrante W.
No âmbito deste fator ambiental, a solução com menos impactes negativos será a Localização B,
sobretudo se for feito um acerto na fase de elaboração do Projeto de Execução para reduzir o volume de
terras a enviar para aterro. Constata-se, no entanto, que ponderados os vários aspetos conhecidos nesta
fase nenhuma das 3 opções se salienta de forma relevante como sendo muito preferencial e de molde a
influenciar opções de traçado da linha.
Em síntese, no âmbito da Geologia e Geomorfologia, os impactes serão negativos, certos, permanentes, e
irreversíveis, mas de magnitude reduzida e não significativos. Serão resultado da alteração da morfologia
do terreno devido a pequenas escavações e terraplanagens, movimentação de terras e gestão dos
materiais resultantes. Estas ações decorrem das intervenções para fundação dos apoios, abertura de
acessos e eventual implantação de estaleiros, sendo possível a ocorrência de impactes também negativos
associados a situações de instabilidade e erosão.
Estes impactes estão, portanto, em geral associados à fase de construção, embora algumas situações de
instabilidade e erosão possam ocorrer na fase de exploração. Numa eventual fase de desativação haveria
a considerar a remoção dos maciços de fundação e a movimentação de terras.
B.2. Recursos Minerais
Consideram-se pedreiras, áreas potenciais, concessões mineiras e pedidos de prospeção e pesquisa.
Acarretam, para todos os efeitos e simultaneamente, condicionantes, servidões e restrições de utilidade
pública, pelo que será de evitar o atravessamento de espaços de indústrias extrativas, considerados em
sentido lato, inclusive porque, por exemplo para o caso de pedreiras, será de prever que o uso de
explosivos poderá ser frequente.
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As áreas com reconhecido potencial mineiro ou alvo de pedidos de prospeção e pesquisa correspondem,
em diversos casos, a perímetros bastante amplos que são alterados com frequência mas que se situam
sobre unidades geológicas que são estudadas ciclicamente, por consórcios ou empresas distintas,
aumentando o conhecimento geológico e económico.
A existência de linhas de alta tensão interfere com trabalhos de pesquisa, como é o caso de campanhas
de prospeção geofísica (por exemplo com métodos elétricos ou eletromagnéticos), ou pontualmente na
implantação de sondagens mecânicas.
Os elementos apresentados para a área de estudo no EIA e Aditamento, associados ao conhecimento que
o LNEG detém sobre os recursos minerais conhecidos na região em estudo, inclusive em termos de
espaços afetos à indústria extrativa, permitem concluir que os impactos negativos do Projeto não são
significativos para este sub-fator ambiental.
No entanto, salienta-se que a opção pelos troços situados em geral mais a leste será a que menos
afetações introduzirá nos recursos minerais.

C.

Medidas de minimização/compensação a adotar

Salienta-se a concordância com as medidas de minimização apresentadas no EIA ou geralmente previstas
pela REN, acentuando-se ainda as seguintes:


Em fase de reconhecimento geológico-geotécnico que anteceda o projeto ou durante a fase de
obra, deverá ser referenciada qualquer ocorrência geológica de interesse conservacionista,



observada no perímetro afetado ou nas proximidades;
Assegurar todas as medidas necessárias à estabilidade das vertentes e taludes, nomeadamente
através da modelação adequada de taludes e áreas envolventes, de forma a minimizar eventuais
riscos de erosão e instabilidade, em particular tendo em conta os períodos de maior precipitação;



Utilização preferencial de caminhos já existentes ou de áreas intervencionadas no âmbito de



Os acessos abertos que não tenham utilidade posterior deverão ser desativados, procedendo-se à

outras obras;
criação de condições para a regeneração natural da vegetação, nomeadamente através da
descompactação do solo.

D.

Análise de alternativas

A seleção de alternativas com menos impactes negativos nos fatores geológicos está muito dependente
da componente Recursos Minerais, em termos de preservação dos recursos existentes, pela qual se
estabelece uma preferência pelo traçado situado geralmente mais a leste (exceto no caso do troço T42),
uma vez que se afasta, por exemplo, das zonas mais mineralizadas situadas nas regiões de Ponte de
Lima e da orla de contacto do maciço da Serra d’Arga.
A consideração de fatores como a erosão e o risco geotécnico não parecem determinantes na seleção do
traçado, sendo em princípio passíveis de minimização através da adoção de boas práticas na elaboração
do Projeto de Execução e em fase de obra, incluindo estudo e acompanhamento geotécnico.
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Os troços que apresentam alguma interferência no potencial ou na avaliação dos recursos minerais são os
seguintes:
T3; uma eventual ligação mais direta entre T6 e T3 (que se sobreporia a uma área potencial
assinalada); T9, T10A (próximo de uma área potencial); T10B (inclui de forma marginal outra
área potencial de volfrâmio); T18-19-20 (coincidindo em parte com uma área de prospeção);
T20 e T23, ambos próximo de outras áreas potenciais; T22; T28; o conjunto T16-17-24-28-2930-31 (área de prospeção e pesquisa de Marrancos); T42 (igualmente com área atribuída).
Em síntese, considera-se que a sucessão de troços com menor afetação nos Recursos Minerais
corresponde à que se situa em geral mais a nascente, integrando os troços T4, 5, 9, 10A ou B, 11, 12B,
13, 15, 17, 30, 31, 32A, 32B, 38B, 39, 40, 41A ou B.
Não há, no entanto, diferenças significativas entre T29 e 30 para marcar uma franca tendência por T30.
No caso da preferência atribuída ao troço T17 (com a Subestação “C”), refere-se que também não é
muito relevante face à opção T16, 24 e 28 (com a Subestação “A”).

E.

Conclusão

Na sequência da solicitação de agosto de 2014 da REN, S.A., as conclusões a apresentar para o presente
fator ambiental referem-se apenas aos elementos do projeto que serão objeto de decisão final, ou seja,
às Zonas 1, 2 e 3 do projeto inicialmente sujeito a avaliação.
Assim, em síntese, considera-se que a sucessão de troços com menor afetação nos Recursos Minerais
corresponde ao traçado que se situa em geral mais a nascente, integrando os troços T4, 5, 9, 10A ou B,
11, 12B, 13, 15 e 17.
No caso da preferência atribuída ao troço T17 (com a Subestação “C”), refere-se que também não é
muito relevante face à opção T16, 24 e 28 (com a Subestação “A”).
Como resultado da avaliação do fator ambiental Geologia, Geomorfologia, Sismicidade e Tectónica
considera-se poder ser emitido parecer favorável condicionado ao Projeto “Eixo da RNT entre “Vila do

Conde”, “Vila Fria B” e a Rede Elétrica de Espanha, a 400 kV”.

6.2. RECURSOS HÍDRICOS E DOMÍNIO HÍDRICO
Em relação às 3 alternativas de localização para a criação de uma subestação há a referir o seguinte:




Proposta A – A execução da subestação não interfere com os cursos de água existentes na zona;
Proposta B – Neste caso, a execução da subestação interfere apenas com os cursos de água
existentes na zona quando se efetua o atravessamento do leito de uma linha de água no acesso



a criar e na drenagem de águas pluviais para os seus leitos;
Proposta C – A execução da subestação, neste caso e segundo o EIA, obriga ao desvio e
artificialização dos leitos dos cursos de água que se situam na área de implantação, bem como à
execução de passagens hidráulicas onde os acessos intercetam os leitos.
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A rede de abastecimento de água à Subestação desenvolve-se desde o reservatório de água para
consumo até ao Edifício de Comando e à Casa dos Serviços Auxiliares. O abastecimento dos edifícios será
efetuado através de um reservatório de acumulação de água de cerca 6000 litros, que será abastecido
periodicamente. O sistema de tratamento a instalar para a água de abastecimento baseia-se na
desinfeção por cloro.
A rede de drenagem das águas residuais domésticas encaminha estas águas dos Edifícios para um
reservatório enterrado. Deverá proceder-se ao esvaziamento periódico do reservatório, mensal em fase
de construção e anual em fase de exploração.

A.

Caracterização da situação de referência
A.1. Recursos hídricos subterrâneos

Segundo o EIA, o projeto localiza-se na unidade hidrogeológica do Maciço Antigo, inserido na Zona
Centro-Ibérica, a qual é caracterizada pela existência de rochas granitóides, seguida de xistos afetados
por graus de metamorfismo variável, existindo uma sub-zona designada Vila Nune-Valença.
A.2 Recursos hídricos superficiais
Ao nível dos Recursos Hídricos de Superfície é referido que a área de estudo localiza-se na Região
Hidrográfica (RH) 1, Minho e Lima e RH 2, Cávado, Ave e Leça.

B.

Identificação e avaliação de impactes

As principais atividades geradoras de impactes nos recursos hídricos identificados no EIA são as que a
seguir se descrevem.
B.1. Linhas Elétricas
Fase de construção


Implantação dos apoios nas proximidades imediatas das linhas de água ou nos seus leitos



Atividades de desmatação e decapagem da zona de instalação dos apoios e corte da



de cheia;
vegetação;
Circulação de maquinaria e veículos de acesso à obra.

A desmatação e decapagem da zona de instalação dos apoios e o abate de espécies arbóreas nas zonas
onde é necessário garantir as distâncias de segurança à linha (faixa de proteção) poderão contribuir para
um acréscimo de fenómenos erosivos e, consequentemente, para um potencial aumento de transporte de
partículas de solo para as linhas de água mais próximas. No entanto, tendo em conta as reduzidas
quantidades em causa e o facto de ser proposto que os apoios se implantem a mais de 10 m das linhas
de água, esse impacte é considerado pouco significativo, apesar de negativo, provável, localizado e de
baixa magnitude.
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Relativamente aos recursos hídricos subterrâneos, tendo em conta os reduzidos volumes e profundidade
das escavações a realizar, bem como as áreas de ocupação dos apoios, foi considerado que não são
expectáveis alterações relevantes na circulação subterrânea e infiltração natural da água em resultado do
projeto.
Deste modo, de acordo com o EIA, desde que seja assegurado o cumprimento das medidas de
minimização e das recomendações de traçado, o impacte da linha elétrica apesar de negativo, provável,
localizado e de baixa magnitude, será pouco significativo.
Fase de exploração
O EIA refere que não se preveem interferências com o normal escoamento das linhas de água
sobrepassadas pelas linhas elétricas em estudo, não ocorrendo impactes nos recursos hídricos.
Fase de desativação
Não está prevista a desativação das linhas elétricas dentro do prazo de concessão.
B.2. Subestação
Fase de construção








Instalação de estaleiros;
Atividades de abate de árvores, desmatação e movimentação de terras;
Execução de fundações;
Circulação de maquinaria e veículos de acesso à obra.

No que respeita à subestação de “Vila Fria B” registam-se impactes nos leitos de linhas de água nos
atravessamentos dos mesmos pela criação de acessos ou da plataforma da subestação. Os impactes
relativos às localizações A e B, embora negativos, serão de menor magnitude que os que resultariam da
execução da proposta C, conjugando a afetação dos leitos dos cursos de água, que nos primeiros casos
não é direto, quer pela modelação de terreno que as mesmas implicam e podem provocar arrastamento
de terras para os leitos das linhas de água nas suas imediações.
Fase de exploração
Relativamente aos recursos hídricos subterrâneos e tendo em conta as soluções apontadas para o
abastecimento de água quer para a rejeição de águas residuais domésticas, não está prevista qualquer
interferência.
Já no que respeita aos recursos hídricos superficiais, prevêem-se impactes significativos, sobre este
descritor, sobretudo no caso da localização C, decorrentes da implantação e da instalação da rede
drenagem das águas pluviais.
Fase de desativação
Não está prevista a desativação das linhas elétricas dentro do prazo de concessão.
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C.

Análise de alternativas

Comparando as três alternativas para a execução da subestação de “Vila Fria B”, verifica-se que, para os
recursos hídricos superficiais, a localização menos desfavorável em termos de implantação é a solução A,
sendo que a solução B também é aceitável. No entanto, esta última proposta é mais vantajosa em termos
de movimentação de terras, podendo esta operação implicar também um agravamento nos impactes
sobre os recursos hídricos superficiais pelo arrastamento das terras soltas para os leitos dos cursos de
água.
A solução C é, de longe, a menos vantajosa, uma vez que a sua implantação interfere com leitos de
cursos de água, obrigando ao seu desvio e artificialização, pelo que não é aceitável. Acresce ainda que
esta solução é também a menos vantajosa em termos de movimentação de terras.
Relativamente às alternativas apresentadas para as linhas elétricas, nomeadamente no que respeita às
travessias das linhas de água, considera-se não existir nenhuma solução preferencial. Os impactes
gerados nos recursos hídricos, identificados para cada uma das alternativas, são pouco significativos e
não variam entre as várias alternativas propostas, pelo que não há mais vantagens para os recursos
hídricos em adotar uma alternativa em detrimento das outras. Assim, no que respeita a este fator
ambiental, não se considera necessário eleger a melhor alternativa, por se entender poder aceitar-se
qualquer uma delas.

D.

Medidas de minimização

O EIA prevê para a fase de construção recomendações e a implementação, de um conjunto de medidas
de minimização dos impactes ambientais ao nível dos recursos hídricos superficiais e subterrâneos, com
as quais se concorda.

E.

Conclusão

Face ao exposto, considera-se poder ser emitido parecer favorável condicionado ao cumprimento das
medidas de minimização preconizadas no EIA, devendo ainda ser cumpridos as seguintes aspetos:




O encaminhamento das águas residuais do tipo doméstico deverá ser assegurado para uma ETAR
urbana devidamente licenciada;
Eliminação da solução C para a execução da subestação de “Vila Fria B”, por se considerar que é
demasiado impactante, apresentando soluções que não são admissíveis, pois a sua implantação
interfere com leitos de cursos de água, obrigando ao seu desvio e artificialização, podendo



aceitar-se qualquer uma das outras, sendo que a alternativa B é a mais favorável;
Os pontos de apoio da linha deverão ser implantados a mais de 10 m dos leitos dos cursos de
água mais próximos. De referir que, mediante autorização prévia da APA, I.P./ARH do Norte os
apoios podem ser implantados na faixa compreendida entre os 5 e os 10 m, contados a partir da



linha que limita o leito da linha de água;
Adoção de medidas de minimização tendentes a minorar os impactes sobre os leitos e margens
dos cursos de água pela drenagem das águas pluviais, sobretudo as provenientes da plataforma
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da subestação, nomeadamente a criação de bacias de retenção, efetuar a descarga das águas
pluviais nos leitos dos cursos de água no sentido da corrente e eventual reforço do leito no local
da descarga para evitar a erosão do mesmo.
No âmbito da Portaria n.º 419/2012, de 20 de dezembro, relativa às funções da Reserva Ecológica
Nacional, que procede à definição das condições e requisitos a que estão sujeitos os usos e ações nos
termos acima mencionados, no seu Anexo I e para a alínea designada, não indica requisitos específicos
para a sua realização, indicando no seu Anexo II que carece de parecer obrigatório e vinculativo por parte
da APA (Agência Portuguesa do Ambiente) nos casos em que afete “Áreas de elevado risco de erosão
hídrica do solo” e “Zonas ameaçadas pelas cheias e pelo mar”, considera-se que a apreciação do presente
EIA, no fator Domínio Hídrico abrange também o parecer aqui referido.

6.3. ECOLOGIA
A.

Caracterização da situação de referência

A área de implementação do projeto caracteriza-se pela existência de áreas ocupadas por eucalipto,
algumas delas em plena exploração, outras, a maior parte, abandonadas. Nestas últimas, a falta de
gestão permitiu o desenvolvimento de todo o tipo de flora no seu sub-coberto, formando bosques mistos
de várias espécies arbóreas autóctones e exóticas invasoras. Existem ainda extensas áreas agrícolas onde
se pratica maioritariamente uma agricultura de subsistência. É possível encontrar ainda pequenas
manchas de pinhais, matos e bosques de folhosas, onde se destaca a presença de carvalho-alvarinho
(Quercus robur) e sobreiro (Quercus suber).
A linha projetada atravessa áreas com relevância para a conservação da natureza e com sensibilidade
ecológica significativa, das quais se destacam os sítios de importância comunitária (SIC) Rio Lima
(PTCON0020, Resolução do Conselho de Ministros n.º 142/97, de 28 de agosto) e Rio Minho
(PTCON0019, Resolução do Conselho de Ministros n.º 142/97, de 28 de agosto), que constituem também
importantes corredores ecológicos, bem como os territórios de três alcateias de lobo-ibérico (Canis lupus

signatus) (Boulhosa, Vez e Cruz Vermelha) e várias áreas de habitats naturais classificados ao abrigo da
Diretiva Habitats (Decreto-Lei n.º 140/99, de 24 de abril, alterado pelos Decretos-Lei n.º 49/2005,
de 24 de fevereiro, e n.º 156-A/2013, de 8 de novembro). Passa ainda nas proximidades do SIC Corno do
Bico (PTCON0040, Resolução do Conselho de Ministros n.º 76/2000, de 5 de julho).
Os SIC Rio Lima e Rio Minho são importantes corredores migratórios para a fauna piscícola, apresentando
ainda diversos habitats naturais incluídos no anexo B-I do Decreto-Lei n.º 140/99, de 24 de abril, alterado
pelos Decretos-Lei n.º 49/2005, de 24 de fevereiro, e n.º 156-A/2013, de 8 de novembro. De referir que
os vales dos grandes rios constituem importantes corredores de dispersão de aves, grupo faunístico
particularmente afetado pela instalação de infraestruturas deste tipo. No entanto, os corredores
estudados para a linha não atravessam áreas críticas ou muito críticas para as aves, tal como definidas no
“Manual de apoio à análise de projetos relativos à instalação de linhas aéreas de distribuição de
transporte de energia elétrica” (ICNB, 2010).
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De salientar o facto de existirem cinco corredores ecológicos que acompanham os leitos dos rios Cávado,
Lima, Coura e Minho.
O EIA identificou na área de estudo 147 espécies florísticas, das quais 30 apresentam relevância
ecológica, pelo interesse de que se revestem, do ponto de vista conservacionista. Das espécies
contabilizadas, 4 são endémicas de Portugal (Centaurea herminii, Jasione marítima var. sabularia,

Teucrium salviastrum e Armeria sampaioi) e outras 9 são endémicas da Península Ibérica. Onze espécies
estão listadas nos anexos B-II e B-IV do Decreto-Lei n. º 140/99, de 24 de abril, alterado pelos DecretosLei n.º 49/2005, de 24 de fevereiro, e n.º 156-A/2013, de 8 de novembro. Também se referem
10 espécies consideradas em perigo de extinção no nosso país.
Ao nível florístico devem ser destacadas, pela sua relevância para a conservação, as espécies Narcissus

cyclamineus, Narcissus triandrus, Woodwardia radicans, Festuca elegans e Veronica micrantha.
No que diz respeito à fauna, foram identificadas no EIA 230 espécies para a área de estudo, das quais
137 são aves. Destas espécies de aves, 21 têm estatuto de conservação desfavorável no nosso país.
Revestem-se de particular relevância as aves de rapina, particularmente sensíveis à colisão com linhas
elétricas.
Quanto aos mamíferos, há a destacar o atravessamento das áreas de atividade de 3 alcateias de loboibérico (Canis lupus signatus): Cruz Vermelha, Boulhosa e Vez. Outras espécies de mamíferos com
estatuto de conservação desfavorável e que são referidas como ocorrendo na região são o gato-bravo
(Felis silvestris), que ocupa áreas dominadas por bosques de quercíneas ou florestas mistas de
quercíneas e resinosas, e a toupeira-de-água, associada a linhas de água com tipologia de rios ou
ribeiras. Qualquer dos referidos habitats é assinalado ao longo dos corredores onde está prevista a
implantação do projeto.
No que diz respeito ao Regime Florestal, é de referir que os corredores projetados interferem com os
perímetros florestais de Entre Lima e Neiva, Entre Vez e Coura, Serras de Vieira e Monte Crasto,
Boulhosa, Serra da Anta e Serras do Soajo e Peneda.

B.

Identificação e avaliação de impactes; medidas de minimização

Os principais impactes gerados por um projeto de linhas de muito alta tensão sobre os sistemas
ecológicos são de natureza essencialmente negativa e surgem tanto na fase de construção como na de
exploração. A construção implica a afetação direta da área a ocupar pelos apoios, assim como da sua
área envolvente, correspondente à faixa de proteção da linha e de áreas de apoio afetas à implantação
de estaleiros. Também a abertura de acessos temporários às obras poderá implicar desmatações e
eventuais movimentações de terras e compactação de solos, o que se traduz em impactes de natureza
negativa. A implantação da subestação envolve igualmente uma intervenção e ocupação irreversível do
solo, seja com a plataforma da própria subestação, seja pela ocupação temporária associada ao
estabelecimento de estaleiros e outras áreas sujeitas a compactação.
A afetação de habitats naturais classificados pela Diretiva Habitats (Decreto-Lei n.º 140/99, de 24 de
abril, alterado pelos Decretos-Lei n.º 49/2005, de 24 de fevereiro, e n.º 156-A/2013, de 8 de novembro)
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pode verificar-se em resultado da implantação dos apoios e da abertura da faixa de proteção à linha.
Embora estes impactes sejam classificados no EIA como de baixa e muito baixa significância, a sua
incidência em habitats prioritários e reliquiais, conjugada com a afetação associada de espécies
faunísticas com estatuto de conservação desfavorável (como é o caso do lobo-ibérico), deve ser evitada,
em particular se há alternativas menos gravosas.
A afetação de espécies da flora com maior interesse conservacionista está relacionada com a afetação
dos seus biótopos principais de ocorrência. Por exemplo, o sobreiro ( Quercus suber) e o azevinho (Ilex

aquifolium) estão dispersos por toda a área de estudo integrados no biótopo bosque misto. Assim, é
possível que as duas espécies sofram impactes em toda a área de estudo, associados à afetação deste
biótopo.
A circulação de pessoas e máquinas afetas à obra, bem como a emissão de ruído decorrente da
instalação dos vários elementos que constituem o projeto é indutora de perturbação, constituindo um
impacte negativo sobre as comunidades selvagens na fase de construção. As espécies com menor
capacidade de deslocação, como sejam anfíbios e alguns répteis, podem ter um risco acrescido de
atropelamento.
A abertura de caboucos para instalação dos apoios dos postes elétricos, a abertura ou melhoramento de
acessos e a abertura da faixa de proteção à linha são ações que resultam na perda direta de habitat para
as espécies faunísticas, sendo este último particularmente relevante, como já se disse, no caso de
espécies de maior relevância ecológica, como é o caso do lobo-ibérico. Neste caso deve acrescentar-se
que a área de estudo apresenta, em geral, uma elevada perturbação humana, resultante de atividades
agrícolas ou industriais. Além disso, existe um denso conjunto de infraestruturas já implantadas no
terreno, sejam estradas, zonas urbanas, outras linhas de transporte e distribuição de energia e
telecomunicações, etc.
Todas estas infraestruturas acarretam fragmentação do habitat do lobo e, se por um lado, a espécie
apresenta algum grau de resiliência e adaptação à perturbação, por outro, os impactes cumulativos da
destruição e fragmentação do seu habitat por este enorme conjunto de infraestruturas é suscetível de pôr
em causa a sua permanência neste espaço a médio prazo, seja pela cada vez menor disponibilidade de
abrigo, em particular para a reprodução, seja pela também cada vez menor possibilidade de contacto
entre alcateias, com a consequente redução do fluxo genético e perda de diversidade genética.
Assim, e embora os impactes deste único projeto sobre o lobo se possam considerar moderados para as
ações desenvolvidas nas áreas de bosques de folhosas, matos e bosque misto, como são classificados
pelo EIA, considera-se, face ao acima exposto, que deve ser evitada o mais possível a afetação destes
habitats que constituem o seu abrigo, em particular no período reprodutor.
Na fase de exploração mantêm-se os impactes resultantes da ocupação permanente do solo com os
apoios, bem como da manutenção da faixa de gestão de combustível. Mantêm-se os impactes
correspondentes ao favorecimento da instalação de espécies exóticas e invasoras, decorrente da
desmatação da faixa de proteção. Uma vez que os impactes sobre a flora e vegetação esperados na fase
de exploração são comuns a todos os troços, não será feita uma análise troço a troço dos mesmos.
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Nesta fase são de considerar ainda os impactes negativos sobre a avifauna que resultam na mortalidade
de animais por colisão com a linha elétrica. É de referir que este projeto não atravessa áreas conhecidas
de nidificação de espécies com estatuto de conservação, nem áreas consideradas como críticas ou muito
críticas para a avifauna, de acordo com o “Manual de apoio à análise de projetos relativos a instalação de
linhas aéreas de transporte de energia elétrica” (ICNB, 2010). No entanto, alguns troços, sobretudo na
região mais setentrional do projeto, passam relativamente próximos de áreas críticas para as aves de
rapina. O atravessamento de alguns vales de grandes rios, os quais são áreas privilegiadas para a
dispersão de aves, constitui também um fator de risco para este grupo faunístico, sendo que a presença
de alguns biótopos favoráveis para a caça e/ou nidificação por parte de aves de rapina torna bastante
provável a ocorrência de espécies de aves com interesse conservacionista na área de estudo desta linha.
A implantação da subestação de Vila Fria B é indutora dos impactes negativos sobre os sistemas
ecológicos que já foram referidos para a Linha. Na fase de construção estão relacionados com a
destruição de vegetação para implantação da subestação no terreno, o que implica também a ocupação
temporária de solo para instalação de estaleiros e outras estruturas que exigem a sua compactação.
Os principais impactes de uma linha elétrica sobre o lobo-ibérico resultam, na fase de exploração, da
manutenção das faixas de proteção à linha. Estas implicam a desmatação e corte arbóreo, o que resulta
numa fragmentação do habitat arbóreo e arbustivo que constitui abrigo para a espécie. Em áreas
sensíveis, como as que utiliza para a reprodução, este aspeto pode revelar-se preponderante e constituir
mesmo causa para o seu abandono.

C.

Análise de alternativas
Troços T2 a T9

A linha projetada tem o seu início na subestação de Vila do Conde, através do troço T4. A partir deste
troço foram consideradas duas alternativas até ao troço T9. Uma através de T4-T6-T2-T3-T9 e outra
através de T4-T5-T9. Esta região entre T4 e T9 é consideravelmente humanizada, dominando as áreas
agrícolas com algumas manchas florestais constituídas essencialmente por povoamentos de pinheiro ou
eucalipto.
O troço T4 é constituído essencialmente por biótopos agrícola e bosque misto, sendo este último
composto principalmente por pinheiro e eucalipto. Neste troço não se verifica a ocorrência de áreas de
grande importância ecológica e, tendo em conta os biótopos referidos, também se afigura como
improvável ou de pouca preocupação a eventual afetação de flora com interesse conservacionista. Não se
verifica neste troço qualquer atravessamento de perímetros florestais nem corredores ecológicos.
O facto de ser uma área muito humanizada implica já uma forte perturbação, pelo que não se consideram
significativos impactes que possam ocorrer sobre eventuais valores faunísticos. Além disso, os biótopos
presentes são também de baixa a muito baixa importância para a fauna com potencial ocorrência na
zona.
A visita ao terreno revelou, neste troço, áreas agrícolas com povoamentos florestais dispersos,
constituídos maioritariamente por pinheiro.
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Em conclusão, não existem razões, do ponto de vista dos sistemas ecológicos, para estabelecer qualquer
objeção à implementação do projeto neste troço nem se afigura a necessidade de estabelecer qualquer
medida adicional de minimização de impactes.
No final do troço T4, o projeto da linha ramifica-se em dois traçados alternativos. A alternativa T6-T2-T3
e a alternativa T5.
O troço T6 continua a ser dominado pelos biótopos agrícola e bosque misto. Este último incorpora
diversas espécies, destacando-se o pinheiro e o eucalipto, embora também ocorram acácias. De acordo
com o EIA, nestas áreas foram observados vários azevinhos.
O troço T2 faz a ligação entre o troço T6 e o troço T3. Neste troço a linha desenvolve um ângulo
pronunciado, estabelecido com o objetivo de fazer a ligação futura para uma outra linha. Na visita ao
terreno foi possível observar alguma área ardida neste troço, bem como áreas agrícolas e manchas
florestais compostas por eucalipto.
O troço T3 é maioritariamente composto por bosque misto, de pinheiro, eucalipto e também algumas
espécies invasoras. Apresenta também uma forte componente agrícola, sendo o seu valor, em termos de
sistemas ecológicos, relativamente baixo. Não atravessa nenhum perímetro florestal.
A alternativa ao traçado T6-T2-T3 é representada pelo troço T5, o qual decorre em áreas dominadas pelo
biótopo agrícola, com manchas de eucaliptal e forte humanização. Em virtude dos biótopos presentes
neste troço, é pouco provável a existência de flora com relevante valor conservacionista, o mesmo se
podendo dizer em relação à fauna.
Em conclusão, não se encontram objeções, do ponto de vista dos sistemas ecológicos, à implementação
do projeto, quer pelo corredor T6-T2-T3, quer pelo corredor T5. No entanto, face à menor dimensão do
último, aliada ao facto de se terem observado alguns azevinhos no troço T6, considera-se a alternativa T5
preferencial em relação à alternativa T6-T2-T3. Caso se opte pela alternativa T6-T2-T3, deve estabelecerse como medida de minimização a não afetação de azevinhos pela implantação de apoios ou pela
abertura da faixa de proteção.
O troço T9 é um pequeno troço sem alternativas cuja ocupação não difere significativamente dos
anteriores. Dominado por zonas agrícolas e bosque misto composto maioritariamente por eucalipto e
pinheiro, apresenta ainda, neste último biótopo, espécies vegetais invasoras. É ainda uma área
humanizada, o que, associado ao tipo de biótopos em presença, faz pressupor uma baixa incidência de
impactes sobre espécies faunísticas com relevância conservacionista.
Este troço não atravessa qualquer perímetro florestal nem corredor ecológico, não havendo nada a opor
em relação ao estabelecimento do projeto nesta área, nem se considerando necessária a implementação
de medidas de minimização adicionais.
Troço T10
O troço T10 localiza-se numa área muito humanizada. Foram consideradas duas alternativas para o
corredor, T10A e T10B, sendo as principais condicionantes ao projeto, neste troço, de ordem
socioeconómica, com aglomerados populacionais densos. O troço T10A tem uma componente agrícola
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superior ao troço T10B, sendo que este último é composto na sua quase totalidade por bosque misto cuja
componente principal é o eucalipto.
Este troço não atravessa qualquer área de especial relevância ecológica, corredor ecológico ou perímetro
florestal. Em termos faunísticos, a perturbação de origem antrópica e a baixa qualidade dos habitats em
presença não se afiguram condicionantes da implementação do projeto, não sendo de estabelecer
qualquer medida de minimização adicional em relação ao fator ambiental “Sistemas Ecológicos”.
Em conclusão, não há nada a opor em relação ao desenvolvimento do projeto por qualquer dos
corredores propostos, considerando-se, no entanto, preferencial o troço T10A, em virtude da sua menor
extensão.
Troço T11
Este troço não apresenta alternativas, decorrendo em áreas fortemente humanizadas, mas sendo
constituído essencialmente por bosque misto de eucaliptal, com algum pinheiro. No entanto, nestas áreas
florestadas foi possível observar, na visita ao terreno, uma boa regeneração de carvalho-negral (Quercus

pyrenaica) e, em particular, sobreiro (Quercus suber). Neste caso, não havendo alternativas em termos
de corredor e não havendo também valores relevantes, em termos de habitats naturais, deve
estabelecer-se como medida de minimização que, no caso de virem a ser afetadas áreas de regeneração
natural destas espécies, não haja eliminação dos exemplares aquando da abertura da faixa de proteção à
linha. Assim, a abertura desta faixa deverá preservar os exemplares de carvalho-negral e sobreiro em
regeneração nesta zona, não havendo restrições ao corte de espécimes arbóreos de pinheiro ou
eucalipto.
Com esta medida de minimização estará também a contribuir-se para a preservação dos habitats de
média e elevada importância para a fauna que constitui a conjugação destas espécies com o subcoberto
arbustivo bem desenvolvido que foi possível observar.
Este troço não atravessa nenhum perímetro florestal nem corredor ecológico.
Em conclusão, emite-se parecer favorável ao troço T11 devendo ser adotadas as condicionantes acima
referidas.
Troço T12
O troço T12 desenvolve-se nas proximidades de Barcelos, em zona densamente povoada. Foram
estudadas duas alternativas possíveis, T12A e T12B, cuja principal diferença está relacionada com o tipo
de utilização. O troço T12A atravessa uma área urbana, enquanto o troço T12B sobrepassa espaços
industriais. Em termos de biótopos presentes, ambos os troços são semelhantes, com larga ocorrência de
bosque misto dominado pelo eucalipto. Este biótopo apresenta um baixo valor conservacionista,
constituindo também um habitat de baixa importância para a fauna.
Não atravessa nenhum perímetro florestal. No entanto, a parte norte de ambos os traçados atravessa o
rio Cávado, onde ocorrem os biótopos linha de água e matos, com maior importância para a fauna. Este
curso de água confere também à região atravessada pelos troços T12A e T12B o estatuto de corredor
ecológico.
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Não havendo diferenças significativas entre os dois troços, em termos dos sistemas ecológicos, a opção
pelo corredor mais favorável prende-se, mais uma vez, com a extensão do traçado, considerando-se o
corredor T12B como o mais favorável. Deve ainda estabelecer-se a sinalização da linha com dispositivos
anti-colisão de aves no vão que faz o atravessamento do rio Cávado. Com efeito, os cursos de água são
corredores privilegiados para a dispersão de aves, pelo que o atravessamento de um curso de água
constitui um risco acrescido de colisão para a avifauna.
Troço T13
Este troço não apresenta alternativas, em termos de corredores. É constituído, em grande parte por
bosque misto onde, de acordo com o EIA, predomina o eucalipto, havendo também pinheiro e algum
sobreiro em regeneração. Ocorrem algumas áreas agrícolas pontuais, bem como zonas de matos, em
particular na sua extremidade norte, para onde é dado como potencial o habitat natural 4030-charnecas
secas europeias.
De referir que este troço não foi visitado no terreno, pelo que a informação disponível se resume aos
elementos constantes no EIA.
Os principais impactes previsíveis neste troço são a destruição da vegetação nos locais de implantação
dos apoios, sendo previsível a afetação do bosque misto e dos matos. São impactes, contudo, de baixa
significância. Em termos faunísticos, os matos constituem biótopos de média importância para a fauna, o
que acresce a probabilidade de alguma mortalidade de aves por colisão com a linha. No entanto, dada a
elevada perturbação de origem antrópica que ocorre nesta zona, considera-se esse impacte de baixa
significância.
O troço T13 não atravessa nenhum perímetro florestal. A sua extremidade meridional localiza-se ainda no
corredor ecológico do vale do rio Cávado, enquanto a sua região mais setentrional decorre numa área
percorrida por incêndios há menos de 10 anos. De acordo com o n.º 1 do artigo 1º do Decreto-Lei
n.º 327/90, de 22 de outubro, com a redação atual, nestas áreas é proibida a construção de quaisquer
edificações ou construções, bem como a alteração à morfologia do solo ou do coberto vegetal. Assim, e
nos termos do n.º 2 do mesmo artigo deste diploma, o estabelecimento desta linha elétrica deverá ser
precedido do levantamento da referida proibição, mediante despacho conjunto dos ministros competentes
em razão da matéria.
Troço T14
O troço T14 corresponde ao corredor mais ocidental da linha e tem como alternativa na sua região
meridional o corredor T15. Ocupado por matos, bosque misto e zonas agrícolas, apresenta também
algumas áreas urbanas e habitats naturais. De entre estes últimos destacam-se o 4030-charnecas secas
europeias, nas suas extremidades e o 91E0-florestas aluviais de Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior. Este
último, presente nas áreas ripícolas do rio Neiva, é um habitat prioritário, nos termos do Decreto-Lei
n.º 140/99, de 24 de abril, alterado pelos Decretos-Lei n.º 49/2005, de 24 de fevereiro, e
n.º 156-A/2013, de 8 de novembro.
Neste troço verifica-se ainda que a linha se desenvolve em áreas sujeitas ao regime florestal,
designadamente áreas baldias sujeitas ao regime florestal parcial e que fazem parte integrante do
perímetro florestal de Entre Lima e Neiva, o qual está sob gestão do ICNF/DCNF Norte. Assim, o
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estabelecimento da linha nestas áreas está dependente da autorização da assembleia de compartes da
unidade de baldio em causa. Da mesma forma, o corte de árvores nesta área está legalmente
dependente de autorização específica do ICNF.
A parte do troço inserida no perímetro florestal desenvolve-se também em área ardida há menos de 10
anos, aplicando-se também neste caso o disposto no Decreto-Lei n.º 327/90, de 22 de outubro, já
referido em relação ao troço T13.
Os matos são biótopos considerados de média importância para a fauna, podendo neste troço ocorrer
algumas espécies de aves e quirópteros com relevância para a conservação. Os impactes que poderão
ocorrer sobre elas consideram-se, no entanto, de baixa significância.
Face à maior afetação de habitats naturais que ocorre neste troço, em particular do habitat natural 91E0florestas aluviais de Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior no atravessamento do rio Neiva, e à interferência
com o perímetro florestal de Entre Lima e Neiva, considera-se que, sendo possível a passagem da linha
neste troço, essa passagem é menos favorável do que a passagem no troço T15, que se analisa a seguir.
Troço T15
Este troço deriva do T13, decorrendo a leste do troço T14 e ramificando-se na extremidade norte em
duas alternativas possíveis para o corredor da linha: T16 e T17. É um troço constituído essencialmente
por bosque misto de pinheiro e eucalipto, embora na extremidade sul se encontre também o habitat
natural 4030-charnecas secas europeias. Dados os biótopos em presença, e embora no bosque misto
possa ocorrer nidificação de algumas espécies de aves com risco intermédio de colisão com linhas
elétricas, considera-se este troço mais favorável do pontos de vista dos sistemas ecológicos do que o
troço alternativo T14.
Não é atravessado nenhum perímetro florestal nem corredor ecológico. Ocorrem, no entanto, alguns
afloramentos rochosos, os quais deverão ser evitados pelo projeto.
Troço T16
Este troço liga o troço T15 à localização A da subestação de Vila Fria B. De acordo com o EIA, é ocupado
principalmente por pinhal. Ocorrem, no entanto, áreas de matos, eucaliptal e humanizadas. De particular
relevância deve salientar-se o atravessamento do rio Neiva, onde poderá ser afetado o habitat prioritário
91E0- florestas aluviais de Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior. Também ocorrem algumas manchas de
bosque de folhosas, com elevada importância para a fauna. No entanto, em virtude da sua reduzida
dimensão, o traçado final selecionado para a linha deverá evitar o seu atravessamento sem dificuldade.
A presença de habitats favoráveis à nidificação de aves, associada ao vale do rio Neiva, que funciona
como um corredor ecológico e de dispersão para estes animais, é propiciadora de mortalidade por colisão
com a linha na fase de exploração. Assim, preconiza-se como medida de minimização neste troço a
adoção de sinalizadores anti-colisão de aves, os quais deverão abranger os vãos que atravessam o rio
Neiva e as áreas de bosque de folhosas imediatamente a norte daquele curso de água.
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De salientar ainda a ocorrência de uma pequena mancha de habitat 4030-charnecas secas europeias na
ligação deste troço à localização A da subestação de Vila Fria B. A adoção deste troço para o traçado da
linha deverá implicar a não afetação do referido habitat pela infraestrutura.
Não interfere com nenhum perímetro florestal.
Troço T17
Representa um traçado alternativo ao T16, situado mais a leste e com o objetivo de fazer a ligação direta
à localização C da subestação de Vila Fria B.
Este é mais um troço com uma forte componente de bosque misto, mesclado com áreas agrícolas e
humanizadas. Verifica-se a ocorrência de alguns eucaliptais e faz-se também o atravessamento do rio
Neiva, com possível afetação do habitat prioritário 91E0-florestas aluviais de Alnus glutinosa e Fraxinus

excelsior. Assim, as medidas de minimização preconizadas para o troço T16, no atravessamento do rio
Neiva, são extensivas a este troço.
Não há nada a opor em relação ao desenvolvimento do projeto por este troço, que não afeta perímetros
florestais, considerando-se, no entanto, menos favorável do que o troço T16, uma vez que implica uma
maior extensão da linha.
Subestação de Vila Fria B
São propostas três alternativas para a localização da nova subestação de Vila Fria B a construir.
A localização final selecionada será relevante para o traçado da linha a adotar e vice-versa. Em termos de
biótopos, as três localizações em análise são caracterizadas maioritariamente pelo bosque misto de
pinheiro e eucalipto. Na localização A este biótopo ocupa a quase totalidade da área de estudo, enquanto
nas localizações B e C há ainda áreas urbanas e, na C, também alguma área agrícola.
De acordo com o EIA, está confirmada a nidificação de búteo-vespeiro (Pernis apivorus), ógea (Falco

subbuteo), açor (Accipiter gentillis) e maçarico-das-rochas (Actitis hypoleucus) na área correspondente à
localização B da subestação, sendo espécies de avifauna com estatuto de conservação desfavorável.
As três primeiras espécies apresentam risco intermédio de colisão com linhas elétricas. Esta situação leva
a considerar a localização B para a subestação como menos favorável do que as localizações A ou C.
As espécies acima referidas utilizarão provavelmente também as áreas ou as proximidades das
localizações B e C para nidificação ou caça, uma vez que os habitats são favoráveis. No entanto, não há
confirmação dessa nidificação.
Sob outro ponto de vista, em termos de movimentação de terras, a localização A é aquela em que será
menor. É também a localização em que não haverá interferência com linhas de água nem se localiza em
área percorrida por incêndios há menos e 10 anos, pelo que, na ausência de diferenças de valores
relevantes em termos de sistemas ecológicos, estes dois fatores levam a considerar a localização A como
a preferencial.
Assim sendo, esta localização preferencial para a subestação acentua o carácter preferencial dos troços
T15-T16, que lhe fazem a ligação direta, em detrimento das alternativas T14-T18-T19-T23 e T15-T17T27-T28-T25-T24 para ligar a esta localização da subestação.
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Troços T18 e T19
O troço T18 deriva da localização B da subestação de Vila Fria B. Prossegue pelo troço T19, que faz a
ramificação para o troço T20 ou T23. Basicamente ocupados por bosque misto e matos, apresentam
ainda uma pequena percentagem de áreas agrícolas e, no caso do T19, de acacial. Assim, a passagem da
linha por estes troços favorecerá provavelmente a dispersão de espécies exóticas invasoras, impacte que,
contudo, é classificado no EIA como de baixa significância.
Os troços T18 e T19 inserem-se ainda no perímetro florestal de Entre Douro e Neiva, pelo que, a
desenvolver-se por aqui, o projeto deverá ficar condicionado à autorização da assembleia de compartes
desta unidade de baldio, havendo ainda necessidade de autorização do ICNF para o corte de arvoredo.
O biótopo matos, presente em ambos os troços, é de média importância para a fauna, podendo ocorrer
aqui algumas espécies de vertebrados voadores como aves e morcegos. A significância dos impactes
associados à construção e exploração da linha para estes animais é considerada baixa a muito baixa.
Não sendo incompatível com os sistemas ecológicos a passagem da linha nestes troços, consideram-se
estas alternativas menos favoráveis do que a composta pelos troços localizados mais a leste.
Troço T23
O troço T23 faz a ligação entre as localizações A e B da subestação de Vila Fria B. A sua inclusão no
projeto só faz sentido caso se adote a localização B e o corredor T18-T19-T23-T-24 ou se adote a
localização A e o corredor T23-T20. Não parecendo lógica nenhuma das duas alternativas, que
representariam um aumento da extensão da linha, associada à seleção obrigatória do corredor T14 e/ou
localização B para a subestação de Vila Fria B, os quais acarretam os impactes descritos nas respetivas
seções, emite-se parecer desfavorável ao troço T23.
Troço T20
Este troço faz a ligação entre o troço T19 e o troço T22, via T21. Representa um corredor mais a oeste e
só faz sentido na ótica da adoção da localização B da subestação de Vila Fria B, a qual é considerada
menos vantajosa. Por conseguinte, a alternativa que este troço representa será também a menos
vantajosa para o desenvolvimento do projeto, na ótica dos sistemas ecológicos.
Troço T24
Este troço deriva da localização A da subestação de Vila Fria B. A parte meridional é composta por um
mosaico constituído por bosque misto, áreas agrícolas, matos, eucaliptal e algum acacial. Na região mais
a norte predomina o habitat 4030-charnecas secas europeias, que será afetado certamente pela
implementação do projeto neste troço. Algumas espécies da flora com interesse conservacionista que
estão associadas a este biótopo poderão ser igualmente afetadas. No entanto, os impactes previsíveis são
de baixa a muito baixa significância.
Este troço atravessa significativamente o perímetro florestal de Entre Lima e Neiva e áreas percorridas
por incêndios, pelo que são de estabelecer as condicionantes já antes referidas em relação à afetação de
perímetros florestais e à construção em áreas percorridas por incêndios há menos de 10 anos (ver troço
T14).
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Troço T27
É um pequeno troço que faz a derivação a partir da localização C da subestação de Vila Fria B. A partir
deste troço foram estudadas duas possibilidades de traçado. No entanto, foi ainda estudada outra
possibilidade de saída desta localização da subestação, através do troço T30, que será analisado mais à
frente.
O troço T27 é dominado por bosque misto e bosque de folhosas, apresentando ainda áreas agrícolas,
pinhal e áreas humanizadas. O EIA refere a probabilidade de afetação de algumas espécies da flora com
valor conservacionista associadas ao bosque de folhosas. Uma dessas espécies é Veronica micrantha,
muito associada ao bosque de carvalhos. De acordo com o EIA, a existir nesta zona será muito localizada.
No entanto, a seleção deste troço para o traçado da linha deverá implicar como medida de minimização a
não afetação do bosque de folhosas, seja pela implantação da linha, seja pela abertura da faixa de
proteção, uma vez que, mesmo muito localizada, a afetação da espécie constitui um impacte de
moderada significância.
Em relação à fauna, este troço tem potencialidades para a nidificação de espécies de aves com risco de
colisão intermédio, sendo esse impacte de baixa significância. Assim, os vãos que atravessem o bosque
de folhosas ou que se localizem nas suas imediações deverão ser sinalizados com dispositivos anti-colisão
de aves.
Não se verifica qualquer interferência deste troço com perímetros florestais, embora algumas áreas
tenham sofrido incêndios há menos de 10 anos.
Em conclusão, não há objeções, do ponto de vista dos sistemas ecológicos, à implantação do projeto
neste troço, desde que não haja afetação do bosque de folhosas e sejam cumpridas as condicionantes
em termos de áreas percorridas por incêndios há menos de 10 anos. No entanto, este troço só tem
sentido caso se opte pela localização C para a subestação de Vila Fria B, considerada menos favorável do
que a localização A.
Troço T28
É o troço que permite ligar a localização C da subestação e Vila Fria B ao corredor mais ocidental (troços
T24-T25-T26) e vice-versa, ou seja, a localização A da subestação de Vila Fria B ao corredor mais oriental
(troços T27-T29).
Em termos de biótopos, são preponderantes neste troço o pinhal e o bosque misto. Ocorrem ainda
algumas manchas de bosque de folhosas, matos, acacial e ainda o habitat 4030-charnecas secas
europeias. Poderá verificar-se a afetação de espécies de flora relevantes para a conservação, como

Veronica micrantha, dada a presença de bosques de folhosas. Também os matos poderão ter associadas
algumas espécies florísticas com interesse conservacionista. Assim, caso este troço seja selecionado, o
traçado da linha não deverá atravessar os biótopos bosque de folhosas, matos e 4030-charnecas secas
europeias.
A ocorrência de vertebrados voadores associados a estes biótopos, inclusivamente algumas aves com
risco de colisão intermédio, poderão ocorrer também neste troço. Assim, devem ser instalados
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dispositivos anti-colisão de aves nos vãos que decorram no biótopo bosque de folhosas ou nas suas
proximidades.
O troço T28 atravessa áreas do perímetro florestal de Entre o Lima e Neiva, devendo-se estabelecer neste
troço o que já foi dito nos anteriores, relativamente à afetação de perímetros florestais.
Na visita ao terreno foi possível observar a ocorrência de manchas florestais com bosque misto composto
por eucalipto e acácia, com fracos constrangimentos, em termos de ocupação humana.
Em conclusão, não há objeções, do ponto de vista dos sistemas ecológicos, à implementação do troço
T28, desde que sejam observados os aspetos referidos. No entanto, é um troço que não fará muito
sentido, na medida em que implica um aumento da extensão da linha, face aos corredores naturais em
cada uma das localizações da subestação: T16-T24-T25 T-26 para a localização A e T17-T27-T29-T31 (ou
T17-T30-T31) para a localização C da subestação.
Troço T25
É a sequência do troço T24, diferenciado apenas para permitir a inserção do troço 28. Os biótopos
presentes são essencialmente 4030-charnecas secas europeias e algum bosque misto. Os matos serão
seguramente afetados pela implementação do projeto neste troço, dada a sua percentagem de ocupação.
É também possível a afetação de espécies da flora com relevância conservacionista, embora seja um
impacte com baixa significância.
Este troço está praticamente todo inserido no perímetro floresta de Entre Lima e Neiva, bem como em
áreas percorridas por incêndios há menos de 10 anos. Como tal, a implementação do projeto neste troço
está dependente da autorização da assembleia de compartes da unidade de baldio aqui em causa e
qualquer corte de arvoredo deverá ser previamente e especificamente autorizado pelo ICNF. Em relação
ao facto de ser uma área percorrida por incêndios há menos de 10 anos, deve observar-se o já referido
para o troço T13.
Desde que cumpridos estes procedimentos, não se encontram objeções, do ponto de vista dos sistemas
ecológicos, à implementação do projeto neste troço.
Troço T26
Este troço é a continuação do troço T25, sendo praticamente composto na totalidade por matos e habitat
4030-charnecas secas europeias. Apenas há que acrescentar a ocorrência de uma pequena mancha de
bosque de folhosas, considerando-se que é de evitar a afetação da mesma pelo projeto.
Troço T21
Este troço está integralmente inserido no habitat natural 4030-charnecas secas europeias, fazendo-se
uma apreciação semelhante à efetuada para o troço T25, no que a este habitat diz respeito.
Troço T29
Voltando ao corredor oriental, este troço faz a ligação do troço T27, que sai da localização C da
subestação de Vila Fria B, ao T31. É composto por um mosaico de biótopos que englobam o eucaliptal
(na maior parte), bosque misto, áreas agrícolas e áreas humanizadas. Na sua parte terminal existem
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áreas percorridas por incêndios há menos de 10 anos, de onde resulta a necessidade da observância do
já referido para o troço T13. Não é atravessado nenhum perímetro florestal.
Em virtude da acentuada ocupação humana nesta zona, verifica-se uma forte perturbação de origem
antrópica, o que faz antever impactes sobre valores florísticos e faunísticos de baixa a muito baixa
significância.
Troço T30
A outra alternativa de saída da linha da localização C da subestação de Vila Fria B é através do troço T30.
Tal como o T29, também este troço liga ao T31 na região oriental da área de estudo. À semelhança do
troço T29, ocorre aqui um mosaico de habitats composto por áreas agrícolas, bosque misto, eucaliptal,
matos e áreas humanizadas. Neste troço, contudo, predominam as áreas agrícolas.
Não atravessa perímetros florestais mas, na zona de contacto com o troço 31 ocorrem áreas percorridas
por incêndios há menos de 10 anos, o que implica a necessidade do levantamento da proibição já referida
na análise do troço T13. Os impactes previsíveis neste troço são semelhantes aos descritos para o troço
29, nada havendo a opor à sua seleção para implementação do projeto.
Troço T22
Este troço surge na continuidade do troço 21, sendo o desenvolvimento mais curto a partir da localização
A da subestação de Vila Fria B. É um troço extenso, caracterizado pela ocorrência potencial do habitat
4030-charnecas secas europeias nas suas extremidades. No entanto, os biótopos mais representativos
são bosque misto, matos e áreas agrícolas. Decorre numa zona fortemente humanizada, atravessando
ainda o perímetro florestal de Entre Lima e Neiva e áreas percorridas por incêndios há menos de 10 anos
nas suas extremidades, estando assim sujeito à necessidade do levantamento da interdição referida no
n.º 2 do artigo 1º do Decreto-Lei n.º 327/90, de 22 de outubro, na sua redação atual.
De acordo com o EIA, o bosque misto aqui ocorrente apresenta uma elevada percentagem de cobertura
por espécies invasoras. A afetação de espécies da flora com relevância em termos de conservação foi
classificada como de baixa significância.
Neste troço está confirmada a nidificação da ógea (Falco subbuteo) e do açor (Accipiter gentillis),
provavelmente em bosque de folhosas ou bosque misto.
A área mais sensível deste troço corresponde ao atravessamento do rio Trovela. Nas orlas ocorre o
habitat prioritário 91E0-florestas aluviais de Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior, o qual, contudo, não
deverá ser afetado. Este habitat e ladeado por bosque de folhosas, em particular na margem esquerda
deste curso de água.
Dada a confirmação da nidificação de espécies avifaunísticas com risco de colisão com linhas elétricas
intermédio, deverão ser instalados dispositivos anti-colisão de aves nos vão que atravessam estes
biótopos (bosque de folhosas e linha de água).
Troço T31
A alternativa ao troço 22 a leste é o troço T31, que se desenvolve ao longo do traçado natural da
localização C da subestação de Vila Fria B. Este troço é ocupado na sua maior parte por habitats naturais
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classificados, designadamente 4030-charnecas secas europeias e 9230-carvalhais galaico-portugueses de

Quercus robur e Quercus pyrenaica. Este último reveste-se de elevada importância para a fauna e a
significância dos impactes do projeto sobre ele pode classificar-se como moderada. A abertura da faixa de
proteção à linha neste tipo de habitats é sempre causadora da sua fragmentação, com consequências
negativas para a fauna que ali procura abrigo.
Sendo habitats com elevada importância para a fauna, na fase de exploração existe também maior
probabilidade de mortalidade de aves por colisão com a infraestrutura. Com efeito, está confirmada a
nidificação do açor (Accipiter gentillis) e da ógea (Falco subbuteo) neste troço.

Veronica micrantha é uma espécie florística com estatuto de conservação muito desfavorável e que está
extremamente associada ao sub-bosque de carvalho. Assim, neste troço é provável a afetação desta
espécie.
Não são atravessados perímetros florestais, embora haja algumas áreas percorridas por incêndios há
menos de 10 anos, o que implica a necessidade do levantamento da proibição referida no n.º 2 do
artigo 1º do Decreto-Lei n.º 327/90, de 22 de outubro, na sua redação atual.
Troço T32A
Os troços T22 e T31 desembocam no troço T32A de pequena extensão e caracterizado essencialmente
por matos, designadamente, o habitat natural 4030-charnecas secas europeias. Associadas a este habitat,
o EIA considera provável a ocorrência de algumas espécies de flora mais sensíveis, em termos de
conservação, como Narcissus bulbucodium, Narcissus triandrus e Ruscus aculeatus. Os impactes que
poderão ocorrer sobre estas espécies são considerados, contudo, de baixa significância.
Troço T32B
É o corredor oriental proposto para atravessamento do SIC Rio Lima. Trata-se de um troço constituído na
sua maior parte por biótopo agrícola, verificando-se também uma acentuada ocupação humana. No
atravessamento do rio Lima ocorre uma mancha significativa do habitat natural prioritário 91E0-florestas
aluviais de Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior. Verifica-se algum contraste entre a ocupação nas
margens esquerda e direita do rio Lima, com a primeira mais agrícola e humanizada, enquanto a região
norte do troço, na margem direita daquele curso de água, é ocupada essencialmente por matos e bosque
misto. Nesta última região são atravessadas áreas percorridas por incêndios há menos de 10 anos, bem
como o perímetro florestal de Entre Vez e Coura.
De realçar, neste troço, a interferência com uma área de atividade de lobo-ibérico (Canis lupus signatus).
Atribuída à designada alcateia da Cruz Vermelha, é uma das áreas de maior relevância ecológica
consideradas no EIA. Com efeito, tendo em conta as características da espécie e a sua sensibilidade
durante o período reprodutor, é expectável que qualquer perturbação decorrente da construção da linha
elétrica possa afetar a sua reprodução.
Para além do lobo, e de acordo com o EIA, neste troço está confirmada a nidificação do açor (Accipiter

gentillis), sendo ainda aprovável a de outras espécies com risco de colisão com linhas elétricas
intermédia, como o noitibó-cinzento (Caprimulgus europaeus). No atravessamento do rio Lima é possível
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a nidificação de maçarico-das-rochas (Actitis hypoleucus), espécie com elevado risco de colisão com
linhas elétricas.
Troço T32C
É o troço alternativo ao T32B, atravessando o rio Lima e o SIC Rio Lima num corredor mais ocidental. Em
termos de biótopos, predominam os matos e o bosque misto, embora as componentes agrícola e
humanizada estejam também muito presentes. Na sua parte meridional, este troço acompanha a A3,
numa zona fortemente humanizada. Mais a norte, o corredor em estudo no EIA foi alargado de modo a
permitir a sobrepassagem da linha sem afetar habitações. Mais a norte a componente humana torna-se
menos presente, entrando-se então nas áreas de bosque misto e matos. Este troço apresenta ainda
pequenas manchas de bosque de folhosas, com elevado valor para a fauna, as quais poderão facilmente
ser evitadas pelo traçado final da linha, dada a sua dimensão.
Este troço incide sobre uma pequena mancha do habitat natural 4030-charnecas secas europeias, na sua
parte final. No atravessamento do rio Lima o EIA não refere, neste troço, a ocorrência do habitat
prioritário 91E0-florestas aluviais de Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior. Contudo, na visita ao terreno foi
possível a sua observação. O bosque misto é constituído por pinheiro e eucalipto e as áreas de matos
estão algo artificializadas.
Na parte setentrional deste troço há interferência com o perímetro florestal de Entre Vez e Coura, bem
como áreas percorridas por incêndios há menos de 10 anos, embora estas últimas sejam de pequena
dimensão. O troço penetra também na área de atividade da alcateia de lobo da Cruz Vermelha, embora
numa região marginal em relação ao centro de reprodução conhecido. Como se referiu para o troço 32B,
qualquer perturbação decorrente da construção da linha elétrica pode afetar a sua reprodução, pelo que,
nesta área não poderão ser efetuados nenhuns trabalhos, seja de construção da linha, seja de abertura
de acessos ou instalação de estaleiros, no período que decorre entre os meses de abril e agosto, devendo
igualmente qualquer trabalho ser realizado no período diurno. Deverá ser evitada a afetação dos biótopos
mais importantes para a espécie, designadamente matos e bosque de folhosas.
Nas manchas cartografadas como bosque de folhosas e bosque misto está confirmada a nidificação de
açor e ógea, sendo provável ainda a de noitibó-cinzento. Estas aves apresentam risco de colisão
intermédio, pelo que é previsível que possa ocorrer alguma mortalidade por colisão, na fase de
exploração. Todavia, este impacte é considerado como de baixa significância. Deverá proceder-se à
sinalização da linha com BFDs no atravessamento do rio Lima.
Troço T38A
O troço T32B ramifica-se em duas alternativas a norte. Uma que continua a corredor a oriente e a outra
que diverge para o corredor ocidental. Os dois referidos corredores foram estudados de modo a que o
traçado da linha não interfira com o SIC Corno do Bico. Assim, uma das alternativas passa a oeste desta
área classificada, enquanto a outra passa a leste. O troço que continua pelo corredor oriental é o T38A,
um dos que apresenta maior sensibilidade, em termos de sistemas ecológicos.
O biótopo mais comum neste troço corresponde aos matos, com uma extensão significativa de habitat
4030-charnecas secas europeias. Existe uma extensão considerável de eucaliptal e bosque de folhosas. A
afetação do biótopo matos pelo projeto é considerada no EIA como certa, enquanto a de eucaliptal e
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bosque de folhosas é dada como muito provável. Ainda neste troço foram registados os habitats naturais
8220-vertentes rochosas siliciosas com vegetação casmofítica, 8230-rochas siliciosas com vegetação
pioneira da Sedo-Scleranthion ou da Sedo albi-Veronicion dillenii.
Este troço interfere com o perímetro florestal de Entre Vez e Coura, decorrendo em grande parte em área
ardida há menos de 10 anos, o que implica que a adoção deste traçado deva cumprir o disposto no
Decreto-Lei n.º 327/90, de 22 de outubro, na sua redação atual. No entanto, a visita ao terreno não
permitiu observar o estado de conservação dos habitats nesta zona.
Ao nível da fauna, este troço atravessa o centro de atividade da alcateia da Cruz Vermelha, pelo que é
expectável a perturbação deste núcleo populacional de lobo. Os biótopos mais importantes para a
espécie, matos e bosque de folhosas serão, como já se viu, afetados com toda a probabilidade pelo
projeto. No EIA, os impactes provocados sobre o lobo, pela implementação do projeto nesta área, são
considerados baixos a moderados. Estes impactes resultam, na fase de construção, da movimentação de
pessoas e máquinas afetas à obra, bem como do ruído causado por esta, e da abertura da faixa de
proteção à linha. Na fase de exploração esses impactes são resultantes da manutenção desta faixa que,
de acordo com a legislação em vigor, implica o corte ou decote de árvores e desmatação, o que cria
descontinuidades no habitat utilizado como abrigo pelo lobo, o que, em área de reprodução, assume
contornos significativos sobre a alcateia em causa.
Para além do lobo, o açor e a ógea têm nidificação confirmada nesta zona, existindo também a
possibilidade de nidificação de noitibó-cinzento. Este aspeto faz prever, a este nível, a ocorrência de
alguns impactes devidos a mortalidade de aves por colisão com a linha, impactes, no entanto,
classificados como de baixa significância.
Troço T33A
Este troço faz a derivação para o corredor ocidental, a partir do corredor T32B. É um troço ocupado por
matos, com manchas de habitat 4030-charnecas secas europeias, bosques de folhosas com habitat
potencial 91E0-florestas aluviais de Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior, bosque misto e algumas
manchas de eucaliptal e área agrícolas. À semelhança do que se referiu para o corredor T38A, atravessa
o centro da área de atividade da alcateia da Cruz Vermelha, o que, associado à ocorrência dos habitats
referidos, faz prever impactes significativos sobre a espécie. A natureza desses impactes é idêntica à que
foi mencionada para o troço T38A.
Neste troço há nidificação de ógea e açor, sendo possível também a de noitibó-cinzento. Sendo espécies
com risco de colisão intermédio, é previsível a ocorrência de alguma mortalidade por esta causa, durante
a fase de exploração.
Atravessa áreas do perímetro florestal de Entre Vez e Coura, bem como áreas percorridas por incêndios
há menos de 10 anos, o que obriga ao cumprimento do disposto no Decreto-Lei n.º 327/90, de 22 de
outubro.
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Troço T33B
É um pequeno troço destinado a fazer a derivação para o corredor leste via T32D ou a continuar pelo
corredor oeste, via T33C. Implanta-se na sua totalidade no perímetro florestal de Entre Vez e Coura,
sendo que grande parte deste troço corresponde a área percorrido por incêndios há menos de 10 anos.
O habitat 4030-charnecas secas europeias ocupa potencialmente a maior parte do troço, correspondendo
a restante a bosque misto.
Também este troço está localizado na área de atividade da alcateia da Cruz Vermelha, pelo que os
impactes sobre esta espécie são semelhantes aos já descritos para os outros troços com igual afetação.
No entanto, pelo facto de atravessar uma zona mais marginal desta área, considera-se menos impactante
do que os troços T32B, T33A ou T38A. Apesar disso, devem ser adotadas as medidas de minimização
relativamente à interdição temporal da realização de trabalhos, devendo igualmente procurar-se um
traçado final localizado, tanto quanto possível, no extremo oeste do atual corredor estudado.
Em virtude da nidificação confirmada da ógea, bem como da possível nidificação de noitibó-cinzento, na
fase de exploração são previsíveis impactes derivados da mortalidade de aves por colisão. Todavia, esses
impactes são considerados de baixa significância para o conjunto das aves aqui presentes.
Troço T32D
Este troço faz a derivação do corredor T32C-T33B para leste, prosseguindo pelo troço T38B e passando a
leste do SIC Corno do Bico. É um troço essencialmente ocupado por habitat 4030-charnecas secas
europeias e bosque misto, com algumas linhas de água e áreas de bosque de folhosas.
Atravessa a região central da área de atividade da alcateia da Cruz Vermelha, com todos os impactes que
isso acarreta e que já foram referidos para os troços T38A e T33A. Sobrepõe-se em grande parte ao
perímetro floresta de Entre Vez e Coura e a áreas percorridas por incêndios há menos de 10 anos,
embora não tenha sido possível observar o estado de conservação destes habitats, aquando da visita ao
terreno.
De acordo com o EIA, é provável nidificação de noitibó-cinzento e possível a de ógea, o que introduz
também alguns impactes para a avifauna na fase de exploração, com possibilidades de mortalidade por
colisão. Estes impactes são, contudo, classificados como de baixa significância.
Troço T33C
É o troço que decorre a oeste do SIC Corno do Bico. Dominam os matos, com manchas significativas de
habitat 4030-charnecas secas europeias, secundados pelo eucaliptal. A afetação destes biótopos é
considerada certa e muito provável, respetivamente. Na sua parte mais setentrional interfere com o rio
Coura e com o habitat prioritário 91E0-florestas aluviais de Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior,
atravessando o corredor ecológico que este curso de água representa.
Na região meridional do troço verifica-se uma interferência significativa com o perímetro florestal de Entre
Vez e Coura, desenvolvendo-se também em áreas percorridas por incêndios há menos de 10 anos.
Também o extremo norte atravessa o perímetro florestal das Serras de Vieira e Monte Crasto. Nestas
situações, como já foi referido, é imprescindível a autorização da assembleia de compartes da unidade de
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baldio em causa. Da mesma forma, o corte de árvores nesta área deve ficar dependente de autorização
específica do ICNF.
Em termos faunísticos, este troço ainda afeta a área de atividade da alcateia da Cruz Vermelha, embora
muito marginalmente. Mesmo assim, devem ter lugar as medidas de minimização que já foram referidas
anteriormente relativas ao período de realização de trabalhos, devendo igualmente procurar-se reduzir ao
máximo a afetação dos bosques de folhosas e dos matos, biótopos com elevado valor para a espécie.
Também no que diz respeito à avifauna, há a considerar impactes prováveis, especialmente na fase de
exploração, resultantes da mortalidade de aves com risco de colisão com linhas elétricas intermédio. Com
efeito, esta é uma zona de nidificação confirmada de ógea. No entanto, estes impactes são avaliados
como de baixa significância.
Ainda em relação à avifauna, há que considerar o atravessamento do corredor ecológico constituído pelo
rio Coura, devendo, nos vãos que se inserem neste corredor, serem adotadas medidas de minimização da
colisão, designadamente através da sinalização da linha com BFDs de espiral de fixação dupla.
Troço T38B
É o troço alternativo ao T33A-T34-T36-T37, desenvolvendo-se no corredor oriental e passando a leste do
SIC Corno do Bico. Embora não penetre nesta área classificada, o troço T38B apresenta uma maior
proximidade ao mesmo do que o corredor ocidental. Por outro lado, apresenta também uma maior
proximidade ao SIC Peneda-Gerês. É o troço mais longo do projeto, estendendo-se em ziguezague ao
longo de todo o seu percurso.
Os matos são o biótopo mais representado neste troço, logo seguido do bosque de folhosas, habitats de
valor elevado para o lobo-ibérico. A afetação destes biótopos é considerada no EIA como certa e muito
provável, respetivamente. Em relação à flora com valor conservacionista, é provável a ocorrência de
espécies como Veronica micrantha e Festuca elegans. A primeira está intimamente associada ao subbosque dos carvalhais e, por conseguinte, dada a afetação muito provável do biótopo bosque de folhosas,
é muito provável também a afetação daquela espécie.
Todo o troço apresenta uma ocupação significativa de habitats naturais incluídos no Decreto-Lei n.º
140/99, alterado pelos Decretos-Lei n.º 49/2005, de 24 de fevereiro, e n.º 156-A/2013, de 8 de
novembro. Destacam-se os habitats 4030-charnecas secas europeias, 9230-carvalhais galaicoportugueses de Quercus robur e Quercus pyrenaica e 8220-vertentes rochosas siliciosas com vegetação
casmofítica, 8230-rochas siliciosas com vegetação pioneira da Sedo-Scleranthion ou da Sedo albi-

Veronicion dillenii.
Este troço atravessa áreas dos perímetros florestais de Entre Vez e Coura, na sua parte meridional e da
Boulhosa, na parte mais a norte. Também atravessa várias áreas percorridas por incêndios há menos de
10 anos.
No que concerne à fauna, o troço T38B atravessa as áreas de atividade de duas alcateias de lobo-ibérico,
a da Cruz Vermelha e a da Boulhosa. Consequentemente, a passagem da linha por este corredor implica
a adoção das medidas de minimização de impactes sobre o lobo já anteriormente referidas. De referir que
os impactes sobre o lobo na fase de exploração são particularmente relevantes nos biótopos bosque de
folhosas, afloramentos rochosos, matos e bosque misto, de elevado valor para a espécie. No entanto,
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este troço atravessa extensas áreas de habitats destas tipologias, daí os impactes sobre o lobo serem
avaliados neste troço como significativos.
Para além do lobo, há a referir neste troço a nidificação confirmada de ógea e possível de noitibócinzento, o que se traduz numa probabilidade de ocorrência de mortalidade de aves na fase de
exploração, por colisão com a linha, impacte classificado como de baixa significância.
Da visita efetuada ao terreno, foi possível constatar a ocorrência de áreas ardidas no corredor estudado,
bem como áreas de carvalhal em bom estado de conservação, situadas em vales encaixados que se
adequam bastante bem como abrigo para o lobo. A passagem da linha neste troço implicaria uma seleção
rigorosa do traçado e dos locais para a implantação dos apoios, de forma a que estas áreas bem
conservadas de carvalhal não fossem afetadas.
Troço T34
Voltando ao corredor ocidental, o troço T34 decorre ao longo de dois corredores possíveis: T34A e T34B.
Este troço surge na sequência do troço T33C, sendo que ambas as alternativas têm uma extensão
semelhante. Ambas apresentam uma extensão significativa de bosque de folhosas, matos e áreas
agrícolas. É ainda de salientar, no troço 34B, a ocorrência potencial dos habitats 9230-carvalhais galaicoportugueses de Quercus robur e Quercus pyrenaica e 91E0-florestas aluviais de Alnus glutinosa e

Fraxinus excelsior, este último associado às orlas ripícolas do rio Coura. Portanto, tanto o troço T34A
como o T34B abrangem o corredor ecológico do vale do rio Coura, embora o T34A decorra a maior
distância da linha de água.
É provável a ocorrência, nestes troços de espécies da flora com estatuto de conservação desfavorável,
como Veronica micrantha. Dados os requerimentos ecológicos da espécie, muito associada aos carvalhais,
como medida de minimização deverá evitar-se a afetação destes biótopos, sempre que possível.
Qualquer dos dois troços interfere com perímetros florestais. O T34A sobrepassa o perímetro florestal das
Serras de Vieira e Monte Crasto, enquanto ambos atravessam o perímetro florestal da Boulhosa. Também
ambos os troços incidem sobre áreas percorridas por incêndios há menos de 10 anos.
Ambos os troços podem representar impactes para a fauna, na medida em que é provável a afetação dos
biótopos de folhosas e matos no T34A e T34B, e ainda linhas de água no T34B. Estes biótopos
apresentam elevado valor para espécies de vertebrados voadores, pelo que a sua afetação implicará
consequências também para estes grupos animais. Assim, mais uma vez se preconiza a adoção, no troço
selecionado, das medidas de minimização que consistem na mínima afetação possível destes biótopos,
através da escolha criteriosa do traçado e dos locais de implantação dos apoios.
Troço T35
O troço T35 é um pequeno troço sem alternativas, praticamente todo composto por matos e pelo habitat
4030-charnecas secas europeias. Praticamente todo o troço está inserido no perímetro florestal da
Boulhosa e em áreas percorridas por incêndios há menos de 10 anos. Em relação à flora, há a
possibilidade da ocorrência de algumas espécies com maior plasticidade ecológica, cuja afetação terá
uma baixa significância.
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Os matos são considerados de importância média para a fauna, sendo que os impactes previsíveis sobre
esta neste troço se consideram de baixa a muito baixa significância. Assim, apesar da nidificação
confirmada do açor na área onde este troço se insere, é provável a espécie utilize o corredor apenas
como zona de caça, em particular nas pequenas manchas de afloramentos rochosos que ali ocorrem.
Como medida de minimização de eventual mortalidade por colisão, o traçado da linha deve decorrer o
mais afastado possível dos afloramentos rochosos.
Troço T36
Para este troço voltam a ser propostas duas alternativas. O troço 36A, mais a norte, ocupado
essencialmente por matos e, em particular, o habitat 4030-charnecas secas europeias. Existem algumas
linhas de água e afloramentos rochosos que provavelmente não serão afetados. No que diz respeito à
fauna, este troço penetra na área de atividade da alcateia da Boulhosa, pelo que são expectáveis os
impactes sobre o lobo que já se referiram anteriormente. Os impactes sobre o carnívoro são mais
significativos em matos e bosque de folhosas, pelo que, como medida de minimização adicional, se
entende que o traçado da linha deverá ser colocado no limite norte do corredor estudado. Na fase de
exploração são ainda expectáveis impactes sobre a avifauna, concretamente sobre o açor, com
nidificação confirmada neste troço. A medida de minimização acima referida para o lobo, poderá também
beneficiar o açor, dado que esta espécie utiliza como área de nidificação principalmente o bosque de
folhosas, o bosque misto ou o pinhal.
Quanto ao troço T36B, decorre paralelamente ao T36A, afetando, no essencial, biótopos semelhantes. No
entanto, na sua parte ocidental atravessa uma mancha de habitat prioritário 4020-charnecas húmidas
atlânticas temperadas de Erica ciliaris e Erica tetralix associada ao biótopo matos. Além disso, penetra
mais no território da alcateia da Boulhosa do que o troço T36A. A nidificação confirmada do açor na
região envolvente ao troço é indicadora da utilização potencial desta área pela espécie. Todos estes
elementos faunísticos preconizam a adoção de medidas de minimização neste troço, caso seja
selecionado. Para além das já referidas para o lobo, essas medidas passariam pela escolha criteriosa do
traçado e dos locais dos apoios de forma a evitar, tanto quanto possível, a afetação dos biótopos bosque
de folhosas e afloramentos rochosos, uma vez que afetação dos matos é certa. Também deverá evitar-se
ao máximo a afetação do habitat prioritário 4020-charnecas húmidas atlânticas temperadas de Erica

ciliaris e Erica tetralix.
Tanto o troço T36A como o T36B atravessam o perímetro florestal da Boulhosa e áreas percorridas por
incêndios há menos de 10 anos, sendo aqui, por conseguinte, aplicáveis as medidas já anteriormente
mencionadas para casos semelhantes.
Troço T37
É mais um pequeno troço sem alternativas que decorre numa área essencialmente composta pelos
habitats 9230-carvalhais galaico-portugueses de Quercus robur e Quercus pyrenaica e 4030-charnecas
secas europeias. Registam-se ainda algumas pequenas manchas de eucaliptal. Dada a sua dimensão, a
afetação do bosque de folhosas é certa. Estando este troço inserido na área de atividade da alcateia da
Boulhosa, essa afetação pressupõe impactes moderados sobre a alcateia, em virtude do valor elevado
que este habitat representa para o lobo.
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Em termos florísticos, a ocorrência de carvalhal introduz a potencialidade da ocorrência de Veronica

micrantha, considerando-se de baixa a moderada significância os impactes que eventualmente se farão
sentir sobre esta espécie. Outro impacte identificado como provável no EIA para este troço é a
proliferação de espécies invasoras, uma vez que foram observados exemplares dessas espécies em áreas
circundantes. Este impacte é avaliado como de muito baixa significância.
Este troço ainda atravessa áreas pertencentes ao perímetro florestal da Boulhosa, bem como uma
pequena área percorrida por incêndios há menos de 10 anos.
Quanto à fauna, e para além do lobo, considera-se que na fase de exploração pode ocorrer mortalidade
de aves por colisão com a linha. Com efeito, há nidificação confirmada do açor na área onde se insere o
troço, havendo ainda a possibilidade de nidificação da ógea e do noitibó-cinzento, aves com risco de
colisão com linhas elétricas intermédio. A ocorrência de uma mancha significativa de bosque de folhosas
é propícia para a nidificação destas espécies, bem como para a ocorrência de outros vertebrados
voadores, designadamente pequenas aves e morcegos.
Em conclusão, os sistemas ecológicos presentes neste troço revestem-se de alguma sensibilidade. Assim,
devem ser adotadas medidas neste troço que permitam minimizar os impactes identificados. Não devem
ser efetuados trabalhos de nenhuma natureza entre os meses de abril e agosto, inclusive; nos restantes
meses do ano só poderão realizar-se trabalhos desde uma hora depois do nascer do sol até uma hora
antes do pôr do sol; o traçado e os locais de implantação dos apoios devem ser escolhidos
criteriosamente de modo a que o habitat 9230-carvalhais galaico-portugueses de Quercus robur e

Quercus pyrenaica seja afetado o mínimo possível; na abertura da faixa de proteção à linha devem ser
preservados os exemplares de carvalho-alvarinho (Quercus robur) e carvalho-negral (Quercus pyrenaica)
presentes, limitando-se os cortes de vegetação para o estabelecimento daquela faixa, ao pinheiro e ao
eucalipto. Deve igualmente ser preservado o sub-coberto arbustivo associado a este habitat.
Troço T39
É um longo troço sem alternativas estudadas. Apresenta uma grande extensão de habitats naturais,
inclusivamente prioritários, que lhe conferem uma elevada sensibilidade do ponto de vista dos sistemas
ecológicos. Os matos são o biótopo predominante mas, na metade mais ocidental do troço estão
associados aos habitats 4030-charnecas secas europeias e 4020-charnecas húmidas atlânticas
temperadas de Erica ciliaris e Erica tetralix. O EIA refere a impossibilidade de confirmar a ocorrência do
biótopo 4020-charnecas húmidas atlânticas temperadas de Erica ciliaris e Erica tetralix, pelo que ali surge
apenas como potencial. No entanto, na visita ao terreno foi possível constatar a sua presença na área do
troço. Na metade mais a leste, onde entra em zonas mais humanizadas, apresenta uma maior diversidade
de biótopos, com manchas significativas de habitat 9230-carvalhais galaico-portugueses de Quercus robur
e Quercus pyrenaica e 4030-charnecas secas europeias, mesclado com áreas agrícolas, matos, linhas de
água e inclusivamente habitat 91E0-florestas aluviais de Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior no
atravessamento da corga da Medinha, pequeno curso de água afluente do rio de Sucrasto.
A espécie Veronica micrantha é uma planta com estatuto de conservação desfavorável que pode surgir
neste troço, associada aos carvalhais. Em virtude dos requerimentos ecológicos desta planta serem muito
estritos, ela surge normalmente muito localizada. Esse aspeto, se por um lado torna menos provável a
sua afetação, por outro torna qualquer afetação bastante significativa.
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O troço T39 interfere com áreas dos perímetros florestais da Boulhosa, da Serra da Anta e das Serra do
Soajo e Peneda. Nestes perímetros florestais atravessa áreas percorridas por incêndios há menos de
10 anos verificando-se a necessidade do levantamento da proibição prevista no n.º 2 do artigo 1º do
Decreto-Lei n.º 327/90, de 22 de outubro, na sua redação atual.
Em relação à fauna, este troço intersecta as áreas de atividade de duas alcateias: Boulhosa e Vez. Assim,
todas as restrições anteriormente referidas para a minimização de impactes sobre o lobo devem ser
igualmente implementadas no troço T39.
Também do ponto de vista da avifauna, este é um troço muito sensível. A aproximação à zona de
proteção especial (ZPE) da Serra do Gerês poderá explicar parcialmente esta situação. Está confirmada a
nidificação de águia-real (Aquila chrysaetus) na sua envolvente, sendo possível também a nidificação de
águia de Bonelli (Aquila fasciata) na zona. Esta última espécie é prioritária, em termos de conservação,
sendo comprovadamente muito sensível a acidentes em linhas elétricas. Ambas as espécies podem
utilizar a área do troço como local de caça, sendo que as áreas de matos são privilegiadas para esta
atividade. O cuco-rabilongo (Clamator glandarius) tem também nidificação confirmada nesta área, sendo
que, neste caso, as áreas de bosque de folhosas, bosque misto e matos são as mais importantes para o
desenvolvimento do seu ciclo de vida.
Outras espécies avifaunísticas cuja nidificação é possível na envolvente do troço T39 são o tartaranhãoazulado (Circus cyaneus), a ógea (Falco subbuteo) e o falcão-peregrino (Falco peregrinus), búteovespeiro (Pernis apivorus), açor (Accipiter gentilis) e noitibó-cinzento (Caprimulgus europaeus).
Em face da riqueza avifaunística desta zona, associada à sobrepassagem de linhas de água com áreas
ripícolas bem conservadas, é de prever alguma mortalidade de aves na fase de exploração, por colisão
como a linha elétrica. Esse impacte é considerado no EIA como moderado. Assim, o troço T39 deverá ser
sujeito a medidas de minimização tendentes à redução desse impacte, nomeadamente através do
recursos à sinalização deste troço com BFDs de espiral de fixação dupla, nos termos do “Manual de apoio
à análise de projetos relativos a instalação de linhas aéreas de transporte de energia elétrica” (ICNB,
2010).
Em conclusão, este troço apresenta uma grande sensibilidade em termos de sistemas ecológicos.
Troço T40
A partir do troço T39 há a ramificação em dois corredores possíveis para a implantação do projeto.
Um mais a oeste, que posteriormente ainda se ramifica em dois, e outro mais a leste. O troço T40
representa o corredor ocidental. É um pequeno troço onde predomina o biótopo matos que, na maior
parte do troço constitui o habitat 4030-charnecas secas europeias. No extremo meridional surgem
manchas de bosque misto, áreas agrícolas e bosque de folhosas. Ocorrem algumas manchas de habitats
8220-vertentes rochosas siliciosas com vegetação casmofítica e 8230-rochas siliciosas com vegetação
pioneira da Sedo-Scleranthion ou da Sedo albi-Veronicion dillenii, associados ao 4030-charnecas secas
europeias. A seleção do traçado final e dos locais de implantação dos apoios devem evitar a afetação
destes habitats, tanto quanto possível.
Nas orlas do rio Mouro é dado como potencial o habitat prioritário 91E0-florestas aluviais de Alnus

glutinosa e Fraxinus excelsior. Todavia, a confirmação da sua presença foi possível aquando da visita ao
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terreno. O atravessamento deste curso de água será feito numa zona de vale encaixado, com ocorrência
de pinhal, mas com alguma regeneração de carvalho. Dado o relevo do terreno e a altura da linha, não é
previsível a afetação dos carvalhais. No entanto, a abertura e gestão da faixa de proteção à linha deve
ser feita nos moldes já mencionados na análise do troço T37.
O troço T40 abrange terrenos integrados no perímetro florestal da Serra da Anta, devendo, por
conseguinte, ser obtidas as devidas autorizações da respetiva assembleia de compartes e do ICNF, em
caso de necessidade de corte de arvoredo.
No que diz respeito à fauna, o troço T40 decorre ainda na área da atividade da alcateia do Vez, embora,
não afete a zona central. Assim, desde que aplicadas as medidas de minimização anteriormente
referenciadas em áreas de lobo, considera-se que a implantação da linha neste troço não é incompatível
com a conservação desta alcateia.
Nesta zona é ainda provável a nidificação de tartaranhão-azulado (Circus cyaneus), o qual está associado
aos afloramentos rochosos com matos, bem como do açor, da ógea e do noitibó-cinzento. Os impactes
sobre estas espécies são considerados de baixa magnitude, desde que os afloramentos rochosos não
sejam afetados.
Troço T41
O troço T41 corresponde ao atravessamento do rio Minho na faixa ocidental da área de estudo. Nesta
faixa foram estudadas duas alternativas de atravessamento, representadas pelo troço T41A, mais a oeste
e 41B, mais a leste.
O troço T41A é composto por um mosaico diversificado de biótopos, numa área muito humanizada. Os
matos ainda são o biótopo predominante, embora haja uma percentagem também significativa de bosque
misto e área agrícola. O bosque misto nesta região é constituído essencialmente por pinheiro e eucalipto,
embora nalgumas zonas se assista a uma regeneração natural significativa de sobreiro. É possível a
afetação de algumas espécies florísticas de maior plasticidade ecológica. No entanto, trata-se de um
impacte de baixa significância. Nesta região, o favorecimento de espécies invasoras é um impacte com
alguma significância, dada a elevada percentagem de ocupação que estas apresentam.
O troço T41A interfere com o perímetro florestal das Serras do Soajo e Peneda, desenvolvendo-se
também por algumas áreas percorridas por incêndios há menos de 10 anos. Este troço interfere com o
SIC Rio Minho, área classificada que, como os vales dos grandes rios em geral, tem importância para a
avifauna como corredor de dispersão. Como tal, nos troços que interferem com este SIC a linha deve ser
sinalizada com dispositivos anti-colisão de aves.
Na fase de construção, as ações a realizar neste troço poderão afetar biótopos de elevada e média
relevância para a fauna, designadamente bosque de folhosas e matos, respetivamente. Estes biótopos
podem ser utilizados por aves e morcegos com valor conservacionista.
Na fase de exploração, como já foi referido, deve considerar-se a eventualidade da colisão de aves com
valor conservacionista e risco intermédio de colisão, como é o caso do tartaranhão-azulado, que
provavelmente nidifica na zona.
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Quanto ao troço T41B, é mais curto que o T41A, sendo dominado pelo habitat natural 4030-charnecas
secas europeias. Na orla do rio Minho existem manchas de bosque misto ocupado essencialmente por
pinheiro e eucalipto. Existe ainda alguma cobertura por bosque de folhosas e eucaliptais. Em termos de
flora com interesse de conservação, é provável a ocorrência de espécies com elevada plasticidade
ecológica. No seu conjunto, os impactes previstos sobre a flora e vegetação podem considerar-se de
baixa significância.
Também o troço T41B interfere com o perímetro florestal das Serras do Soajo e Peneda e com área
percorrida por incêndios há menos de 10 anos, ainda de forma mais intensa, uma vez que quase todo o
troço está inserido nestas áreas.
Neste troço há ainda uma pequena mancha de afloramentos rochosos associados a vegetação rupícola,
constituindo os habitats 8220-vertentes rochosas siliciosas com vegetação casmofítica e 8230-rochas
siliciosas com vegetação pioneira da Sedo-Scleranthion ou da Sedo albi-Veronicion dillenii, associados ao
4030-charnecas secas europeias. No caso da seleção deste troço, estes habitats deverão ser
salvaguardados, através da seleção criteriosa do traçado final e dos locais de implantação dos apoios.
Nas áreas cartografadas como bosque de folhosas, afloramentos rochosos e matos é provável a
nidificação de tartaranhão-azulado, açor, ógea e noitibó-cinzento, espécies com risco de colisão
intermédio. As três últimas podem também nidificar em bosque misto. Como se referiu para o troço
T41A, também este faz o atravessamento do rio Minho, pelo que existe risco acrescido de colisão de aves
com a linha. Também este troço, caso venha a ser selecionado, deverá ser equipado com dispositivos
sinalizadores anti-colisão de aves, do tipo BFD espiral de fixação dupla.
Troço T42
É o troço que faz o atravessamento do rio Minho mais a leste, sendo ocupado na maior parte da sua área
por matos compondo o habitat 4030-charnecas secas europeias. Apresenta ainda boas manchas do
habitat 9230-carvalhais galaico-portugueses de Quercus robur e Quercus pyrenaica, bem como os
habitats 8220-vertentes rochosas siliciosas com vegetação casmofítica e 8230-rochas siliciosas com
vegetação pioneira da Sedo-Scleranthion ou da Sedo albi-Veronicion dillenii, associados ao 4030charnecas secas europeias. Existem ainda manchas significativas de bosque misto e área agrícola, os
quais serão certamente afetados pelo projeto.
Atravessa o perímetro florestal das Serras do Soajo e Peneda, bem como algumas áreas percorridas por
incêndios nos últimos 10 anos.
Este troço interfere significativamente com a área de atividade da alcateia do Vez, de lobo-ibérico. Com
efeito, cruza esta área atravessando-a pela região central. Assim, os impactes sobre o lobo podem
considerar-se de significância moderada e particularmente relevantes nas áreas cartografadas como boas
para a espécie, como bosques de folhosas, linhas de água, afloramentos rochosos e matos, sendo que o
bosque misto com sub-coberto também pode ser utilizado.
Em termos de avifauna, este troço também atravessa o rio Minho, pelo que os impactes serão
semelhantes aos previstos nos troços T41A e T41B, sendo que a comunidade avifaunística nesta zona é
semelhante à descrita naqueles troços.
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D.

Planos de monitorização

Concordando-se na generalidade com a metodologia geral proposta no EIA para realização do Plano de
monitorização da avifauna, considera-se no entanto que subsistirem alguns aspetos que deverão ser
alterados. Deste modo, o Plano de monitorização a apresentar no RECAPE deverá obedecer aos seguintes
aspetos:


Objetivos






nova linha;
Avaliar a eficácia das medidas de minimização e, designadamente, da sinalização da
linha.

Parâmetros a monitorizar






Determinar a mortalidade de aves causada pelo projeto;
Determinar a indução de um efeito de barreira/área de exclusão da avifauna por parte da



Mortalidade de aves;
Frequência de voo através e ao longo da linha elétrica;
Índices de abundância de aves suscetíveis à colisão.

Locais e frequência de amostragem
A amostragem deverá abranger uma fase anterior à construção e uma duração mínima de 3 anos
na fase de exploração. Deverão ser feitas avaliações anuais dos resultados e da necessidade da
continuidade do programa de monitorização para além desse período.
O programa de monitorização deverá abranger pelo menos 20% da linha a construir e deverão
ser prospetados troços sinalizados e não sinalizados, de forma a permitir uma avaliação sobre a
eficácia das medidas de minimização e, nomeadamente, da sinalização.
A prospeção de cadáveres ao longo do traçado da linha deve abranger o maior número possível
de biótopos, devendo ser selecionados, para a realização destas amostragens, troços
prospetáveis onde seja possível maximizar o sucesso.
As campanhas de prospeção devem ser realizadas anualmente em 4 períodos distintos,
correspondentes às épocas fenológicas das aves: invernada (inverno), nidificação (primavera),
dispersão (início do verão) e migração pós-reprodutora (outono). As campanhas devem ser
compostas por pelo menos 4 visitas consecutivas, realizadas com um intervalo máximo entre si
de 7 dias. O intervalo entre visitas pode ser adaptado em função dos resultados obtidos nos
testes de decomposição/remoção de cadáveres.
Devem ser realizados testes de detetabilidade para determinação da taxa de detetabilidade de
cadáveres, bem como testes de decomposição/remoção de cadáveres por predadores, nas
4 épocas fenológicas anteriormente referidas. Cada campanha para a realização destes testes
deve ter a duração de 7 dias, sendo a verificação dos cadáveres diária nesse período. Para que a
estimativa de remoção seja representativa da área de estudo devem ser efetuados no mínimo 3
replicados para cada biótopo/habitat.
Para avaliar a frequência de voo através da linha e para estimar índices de abundância de aves
deverão ser realizados censos nas mesmas épocas em que as campanhas de prospeção de
cadáveres serão efetuadas (invernada, nidificação, dispersão de juvenis e migração pós-
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reprodutora). De forma a garantir a significância estatística dos resultados, deverão ser efetuados


pelo menos 2 pontos por biótopo, duas vezes por estação de amostragem.
Relação entre fatores ambientais a monitorizar e parâmetros do projeto
A integração de toda a informação e dos dados recolhidos durante o período de monitorização
deverá permitir determinar quais os impactes das linhas sobre a avifauna local, se os houver,
quais as espécies mais afetadas, quais os biótopos e épocas do ano mais sensíveis. Perante os
resultados, será avaliada a necessidade de prolongamento da monitorização.
A comparação da mortalidade verificada durante as campanhas, com a frequência com que as
aves atravessam as linhas, permite estimar probabilidades de colisão, sendo possível discriminar
os resultados em função dos biótopos e da diversidade específica. A significância dos impactes
pode ser assim avaliada com base na análise estatística da mortalidade, em termos das



populações presentes na região atravessada pelas infraestruturas.
Medidas de gestão ambiental a adotar face aos resultados da monitorização
Em caso de verificação de situações consideradas críticas no que diz respeito à mortalidade de
aves, em particular no que concerne a espécies importantes, em termos de conservação ou a um
elevado número de espécies, deverá ser ponderada a implementação de medidas adicionais, que
deverão passar pelo fomento e gestão do habitat de forma a contrariar a tendência de declínio
verificada ou pela adoção de medidas adicionais tendentes à redução ou neutralização das



colisões.
Periodicidade dos relatórios de monitorização e critérios para a revisão do programa de
monitorização
No final de cada ano de monitorização deve ser efetuado um relatório técnico (entregue num
período máximo de 40 dias após a realização da última amostragem do ano), cuja estrutura
deverá estar de acordo com o anexo V da Portaria n.º 330/2001, de 2 de abril, ou legislação
posterior que a venha a alterar.
Esse relatório técnico deve apresentar os trabalhos efetuados no ano a que diz respeito, bem
como uma comparação com os trabalhos dos anos precedentes, de modo a fazer todo o historial
do programa de monitorização. Deverá também avaliar a eficácia das metodologias utilizadas
para a monitorização, bem como propor uma alteração das mesmas, caso a equipa responsável
pelo programa entenda que se afigura necessário.
No último ano dos trabalhos deverá ser apresentado um relatório final com a descrição de todos
os trabalhos desenvolvidos e resultados obtidos durante o programa. Este relatório final deverá
ser conclusivo quanto aos impactes provocados pelas linhas sobre a avifauna, em termos de
efeito de exclusão e mortalidade, e desenvolver uma abordagem comparativa com outros
trabalhos referentes a impactes de linhas elétricas sobre a avifauna, realizados em Portugal.

E.

Síntese conclusiva

Na sequência da solicitação de agosto de 2014 da REN, S.A., as conclusões referentes ao presente fator
ambiental reportam-se apenas aos elementos do projeto que serão objeto de decisão final, ou seja, às
Zonas 1, 2 e 3 do projeto inicialmente sujeito a avaliação.
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Após a análise dos impactes expectáveis em cada troço, faz-se em seguida um resumo das principais
conclusões que se obtiveram dessa análise, realçando-se os aspetos mais significativos a considerar em
cada troço e terminando-se com a indicação do corredor que se entende como mais favorável, do ponto
de vista dos sistemas ecológicos.
Tabela 5 – Síntese conclusiva para os sistemas ecológicos.
Troços

Troço T2 a T9

Troços T10A e T10B

Troço T11

Troços T12A e T12B

Troço T13

Troço T14

Troço T15

Troço T16

Troço T17

Subestação Vila Fria B
(Localizações A, B e C)

Troços 18 e 19

Apreciação/Conclusão
Emite-se parecer favorável a todos os troços.
Considera-se preferencial o corredor constituído pelos troços T4-T5-T9, em virtude da sua menor
extensão.
No troço T6, evitar a afetação de azevinhos pela implantação de apoios ou pela abertura da faixa
de proteção.
Emite-se parecer favorável a qualquer das alternativas T10A ou T10B.
Considera-se a T10A preferencial, em virtude da sua menor extensão.
Emite-se parecer favorável.
No caso de virem a ser afetadas áreas de regeneração natural de carvalho-negral e sobreiro, não
haja eliminação dos exemplares aquando da abertura da faixa de proteção à linha. Assim, a
abertura desta faixa deverá preservar os exemplares de carvalho-negral e sobreiro em
regeneração nesta zona, não havendo restrições ao corte de espécimes arbóreos de pinheiro ou
eucalipto.
Emite-se parecer favorável a qualquer das alternativas T12A ou T12B.
Considerando-se T12B preferencial, atendendo à menor extensão do traçado.
Colocação de BFDs no atravessamento do rio Cávado.
Emite-se parecer favorável.
Preservação dos espécimes arbóreos autóctones na abertura da faixa de proteção.
A região mais setentrional deste troço decorre numa área percorrida por incêndios há menos de
10 anos. De acordo com o Decreto-Lei n.º 327/90, de 22 de outubro, nestas áreas é proibida a
construção de quaisquer edificações ou construções, bem como a alteração à morfologia do solo
ou do coberto vegetal. Assim, e ainda nos termos do mesmo diploma, o estabelecimento desta
linha elétrica deverá ser precedido do levantamento da referida proibição, mediante despacho
conjunto dos ministros competentes em razão da matéria.
Emite-se parecer favorável, considerando-se no entanto, este o corredor menos vantajoso para a
passagem da linha.
Neste troço verifica-se que a linha se desenvolve em áreas sujeitas ao regime florestal,
designadamente áreas baldias sujeitas ao regime florestal parcial e que fazem parte integrante
do perímetro florestal de Entre Lima e Neiva, o qual está sob gestão do ICNF/DCNF Norte. Assim,
o estabelecimento da linha nestas áreas está dependente da autorização da assembleia de
compartes da unidade de baldio em causa. Da mesma forma, o corte de árvores nesta área está
legalmente dependente de autorização específica do ICNF.
A parte do troço inserida no perímetro florestal desenvolve-se também em área ardida há menos
de 10 anos, aplicando-se também neste caso o disposto no Decreto-Lei n.º 327/90, de 22 de
outubro, já referido em relação ao troço T13.
Emite-se parecer favorável, considerando-se o corredor preferencial pela menor extensão.
Deve evitar-se a afetação dos afloramentos rochosos, através da seleção criteriosa dos locais dos
apoios.
Emite-se parecer favorável, sendo considerada a alternativa preferencial, pela menor extensão
relativamente ao troço T17.
Sinalização da linha com BFDs no atravessamento do rio Neiva e na orla de bosque de folhosas
na margem norte.
Emite-se parecer favorável.
Sinalização da linha com BFDs no atravessamento do rio Neiva e na orla de bosque de folhosas
na margem norte.
Emite-se parecer favorável a todas as localizações A, B e C.
Contudo, entende-se que a localização A é a preferencial, por envolver menor movimentação de
terras e não implicar a interferência com nenhuma linha de água.
A localização B é a menos favorável.
Emite-se parecer favorável.
No entanto, correspondem às alternativas que se consideram menos vantajosas por
representarem uma maior extensão da linha e implicarem a opção pelo corredor T14 e/ou a
localização B para a subestação.
Deverá ficar condicionado à autorização da assembleia de compartes desta unidade de baldio,
havendo ainda necessidade de autorização do ICNF para o corte de arvoredo.
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Troço T23

Troço T24

Troço T25

Troço 27

Troço 28

Emite-se parecer desfavorável, por representar um aumento da extensão da linha que não se
afigura apresentar qualquer vantagem, em termos de traçado. Além disso, implica a opção pelo
corredor T14 e/ou a localização B para a subestação.
Emite-se parecer favorável, sendo considerado o troço preferencial, por ligar à localização
preferencial para a subestação e atendendo a que os impactes previsíveis são de baixa a muito
baixa significância.
Este troço atravessa significativamente o perímetro florestal de Entre Lima e Neiva e áreas
percorridas por incêndios, pelo que são de estabelecer as condicionantes já antes referidas em
relação à afetação de perímetros florestais e à construção em áreas percorridas por incêndios há
menos de 10 anos (ver troço T13).
Emite-se parecer favorável.
Este troço está praticamente todo inserido no perímetro floresta de Entre Lima e Neiva, bem
como em áreas percorridas por incêndios há menos de 10 anos. Como tal, a implementação do
projeto neste troço está dependente da autorização da assembleia de compartes da unidade de
baldio aqui em causa e qualquer corte de arvoredo deverá ser especificamente autorizado pelo
ICNF.
Em relação ao facto de ser uma área percorrida por incêndios há menos de 10 anos, deve
observar-se o já referido para o troço T13.
Emite-se parecer favorável.
Evitar a afetação do bosque de folhosas. Os vãos que atravessem o bosque de folhosas ou que
se localizem nas suas imediações deverão ser sinalizados com dispositivos anti-colisão de aves.
Deverão ser cumpridas as condicionantes em termos de áreas percorridas por incêndios há
menos de 10 anos.
Emite-se parecer favorável.
Não deverá atravessar o bosque de folhosas.
Atravessa áreas do perímetro florestal de Entre o Lima e Neiva, devendo-se estabelecer neste
troço o já mencionado relativamente à afetação de perímetros florestais.

Em síntese, do ponto de vista dos sistemas ecológicos, e face ao acima exposto, considera-se que o
traçado preferencial para o desenvolvimento do eixo da RNT entre Vila do Conde e a subestação de Vila
Fria B é o constituído pelos troços:
T4-T5-T9-T10A-T11-T12B-T13-T15-T16-Localização A (subestação)

6.4. ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E USO DO SOLO
A.

Aspetos relevantes dos troços e localizações das subestações – Caracterização do território

A informação a seguir sistematizada releva não só para este fator ambiental, mas também para a
apreciação de outros, referindo-se especificamente a Sócio-economia e o Ambiente sonoro.
Troço S”VV”
A área da subestação é maioritariamente ocupada por florestas mistas de pinheiros e eucaliptos. Ocorrem
ainda áreas agrícolas com alguma representatividade e floresta de resinosas, matos, povoamento de
eucaliptos, um aterro e um pequeno charco.
Troço 2
Predominam as áreas agrícolas compostas por parcelas agrícolas indefinidas, lavradas, incultas e
ocupadas com hortas. No que concerne aos espaços edificados e artificializados, assinala-se a existência
acentuada de edificado habitacional no aglomerado de Bouço. Verifica-se ainda existência de uma
exploração pecuária (vacaria) e ainda uma unidade industrial de terraplenagens e materiais de
construção. Foram identificados 8 recetores em Carvalhal.
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Troço 3
As áreas agrícolas são compostas por parcelas associadas à plantação de milho. Verifica-se a existência
de edificados habitacionais ao longo das vias de comunicação e foram identificados 21 recetores na zona.
Troço 4
Com início no concelho de Vila Nova de Famalicão, desenvolve-se em seguida para Vila do Conde.
A ocupação agrícola predomina, sendo constituída por parcelas agrícolas indefinidas (maioritariamente
semeadas), lavradas e incultas. A ocupação florestal também tem importância, caracterizando-se por
floresta mista (eucaliptos e pinheiros), seguindo-se em menor relevância floresta mista e matos e floresta
de folhosas. Dada a inexistência de áreas edificadas habitacionais, ou de qualquer outro tipo de edifício,
não se verifica a ocupação humana no troço.
Troço 5
Tem início na em Vila do Conde, atravessa Vila Nova de Famalicão, Póvoa de Varzim, e freguesias do
concelho de Barcelos. Nele predominam as áreas agrícolas, caracterizadas pelos cultivos de milho junto
às linhas de água, vinha nas divisórias e bordaduras, pontuações dispersas de castanheiros e oliveiras.
As áreas florestais compreendem povoamento de eucalipto e povoamentos mistos de eucalipto e pinheiro
isolados.
Quanto a áreas artificializadas, ocorrem edificados habitacionais (povoações de Grezufes, Além, Além de
Cima, Fiães, ao longo da estrada nacional EN206 e vários outros um aglomerado habitacionais). Salientase que algumas habitações encontram-se associadas a explorações agrícolas com algum significado.
Existem diversas áreas industriais neste troço, nomeadamente, uma área empresarial a sul da
autoestrada A7, onde se situa uma transportadora, a Transfradelos e uma área industrial e comercial ao
longo da EN206, ocupada por serralharia, produtos pecuários, metalomecânica, máquinas agrícolas,
concessionária de automóveis, perfis metálicos, transportes, um posto de abastecimento de combustíveis
e casas de restauração. Destaca-se ainda presença de duas quintas que prestam serviços de turismo e
eventos junto à EN206.
O troço é ainda atravessado pela antiga linha de caminho-de-ferro e pelas A7, EM1038, EM1037, EN206,
EN306 e EN504, sendo atravessada pelo rio Este. Foram identificados 65 recetores na zona.
Troço 6
Tem início em Vila do Conde, desenvolvendo-se para Nordeste, prosseguindo por de Póvoa de Varzim e
Vila do Conde terminando na subestação de “Vila do Conde”.
Predomina ocupação agrícola, estando presente em todo o troço. Compõem-se por parcelas agrícolas
indefinidas (maioritariamente semeadas e com plantações), lavradas, incultas e ocupadas com hortas,
intercalas com alguns apoios agrícolas, assinalando-se ainda algumas áreas de pastagem de gado,
parcelas de vinha, uma estufa e um viveiro de plantas.
Quanto a espaços edificados e artificializados, assinala-se a existência acentuada de edificado
habitacional e a existência do Parque Desportivo Rio Mau.
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Destacam-se sete explorações pecuárias (vacarias) e um espaço habitacional com exploração pecuária
(igualmente uma vacaria).
Os espaços florestais alternam com os espaços agrícolas ao longo de todo o troço, dominando as
florestas de folhosas, essencialmente compostas por eucaliptos e igualmente florestas mistas
(maioritariamente de eucaliptos e pinheiros, com alguns carvalhos) e algumas manchas de florestas de
resinosas (pinheiros). As florestas mistas e matos localizam-se unicamente na parte inicial do troço, antes
da autoestrada A7 que atravessa este troço. Os matos têm uma presença muito pontual neste troço, que
é igualmente atravessado pelo rio Este. Foram identificados 93 recetores na zona.
Troço 9
Localiza-se na Freguesia de Paradela (concelho de Barcelos) e tem ocupação predominante florestal,
composta por povoamentos de pinheiro e eucalipto. Na sua área central tem ocupação agrícola que
consiste em parcelas agrícolas indefinidas (maioritariamente semeadas e com plantações), lavradas e
incultas, localizadas ao longo da estrada municipal. Ocorrem ainda junto ao espaço agrícola alguns
edificados habitacionais. Foram identificados 12 recetores no troço.
Troço 10A
Desenvolve-se inteiramente no concelho de Barcelos, sendo predominantemente florestal, ocupado por
florestas mistas (folhosas e resinosas) e pequenas outras manchas florestais, avultando um olival de
dimensão significativa. Tem ainda uma expressiva área agrícola, constituída por parcelas de milho,
algumas áreas de vinhas e estufas.
As áreas edificadas e artificializadas têm uma expressão diminuta e é atravessado por diversas vias, de
estradas nacionais, municipais e caminhos municipais. Foram identificados 14 recetores no troço.
Troço 10B
Localiza-se integralmente no concelho de Barcelos e é quase integralmente ocupado por florestas mistas
de eucalipto e pinheiro.
Destacam-se duas áreas de equipamentos desportivos na proximidade da rede viária mais significativa e
apresenta um reduzido edificado habitacional. Foram identificados 5 recetores no troço.
Troço 11
Este troço desenvolve-se inteiramente em Barcelos e caracteriza-se predominantemente por ocupação
florestal mista (folhosas e resinosas), pontuada por castanheiros e algumas manchas de resinosas
(eucalipto) e matos.
Apresenta pouca expressão de áreas edificadas e artificializadas que fazem parte de aglomerados
habitacionais que se desenvolvem sobretudo no exterior do troço. Segundo o EIA, no interior do troço
existem algumas indústrias, nomeadamente uma indústria têxtil e uma panificadora.
No que se refere à rede viária, este troço é atravessado pela autoestrada A11 e pela estrada municipal
EM 1111.
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Assinala-se a existência de uma cabine elétrica da EDP e um reservatório de água. Foram identificados
13 recetores sensíveis no troço.
Troço 12A
Desenvolve-se no concelho de Barcelos, sendo composto essencialmente por florestas mistas de folhosas
e resinosas. Na sua zona central atravessa considerável área agrícola e prados, que envolvem edificado
habitacional com expressão significativa, sendo atravessada pela A11 e EN205 e pelo rio Este. Foram
identificados 67 recetores no troço.
Troço 12B
A metade sul do troço 12B tem uma ocupação do solo fundamentalmente agrícola, constituída por
parcelas agrícolas indefinidas (maioritariamente semeadas), lavradas e incultas que por vezes apresentam
vinha na bordadura dos terrenos. Verifica-se ainda a existência de um conjunto de estufas no interior
deste troço.
A metade norte do troço é essencialmente florestal composta por povoamentos mistos de folhosas e
resinosas.
No que se refere à ocupação humanizada e artificializada, caracteriza-se por áreas relevantes de edifícios
de uso industrial (indústrias do setor do têxtil, transformação de papel e transformação de pedra, na
envolvente da EN205, segundo o EIA). Tem escassa área edificada e artificializada, mas detém
habitações dispersas em todo o troço e assinala uma instalação desportiva (campo de futebol), junto a
área industrial. É também atravessado pelo rio Este. Existem 5 recetores dispersos e isolados no troço.
Troço 13
É claramente um troço florestal do concelho de Barcelos, composto por povoamentos mistos de folhosas
e resinosas. Entre a estrada EN103 e o limite norte do troço ocorrem matos intercalados com eucalipto
jovem e pinheiro com alguns de afloramentos rochosos (sem expressão relevante) e ainda uma pequena
área de povoamento eucalipto jovem, no limite norte do troço.
As áreas agrícolas existentes neste troço são reduzidas e ocorrem na área, sendo constituídas por
parcelas agrícolas indefinidas (maioritariamente semeadas), lavradas e incultas que por vezes apresentam
vinha na bordadura dos terrenos, não havendo edificado habitacional constituindo aglomerados, mas
antes habitação pontual. Registam-se 6 recetores dispersos e isolados no troço.
Troço 14
Faz transição entre o concelho de Barcelos e o de Viana de Castelo. Predomina a ocupação florestal do
solo, fundamentalmente das florestas mistas (folhosas e resinosas) e grande mancha de resinosas
(eucaliptos), registando-se alguns afloramentos rochosos.
As áreas agrícolas ganham especial no extremo norte, sendo constituídas por parcelas agrícolas
indefinidas (maioritariamente semeadas), lavradas e incultas que por vezes apresentam vinha na
bordadura dos terrenos.
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As áreas edificadas concentram-se na proximidade do núcleo agrícola e assinala-se a existência de vários
aglomerados habitacionais. Na povoação de Carvoeiro, inclui-se uma igreja, um cemitério e um centro
paroquial.
No que se refere à rede viária, este troço é atravessado pela estrada municipal EM549, estrada nacional
EN208 e por linha ferroviária, sendo ainda atravessada pelo rio Neiva. Registam-se cerca de
102 recetores sensíveis e 5 recetores isolados no troço.
Localização B da subestação
Em termos do edificado, esta localização no concelho de Viana do Castelo abrange algumas casas
pertencentes a aglomerado habitacional, tendo áreas florestais constituídas por povoamentos mistos de
pinheiro e eucalipto, nas zonas elevadas verificam-se afloramentos de rocha. Registaram-se zonas de
regeneração de carvalhos, algumas clareiras e sobreiros jovens, pontuais e ainda algumas manchas de
matos baixos e de prados seminaturais. Registam-se 11 recetores em Vacaria.
Troço 15
Localiza-se em Viana do Castelo e nele predominam as áreas florestais, caracterizadas, no início do troço,
por matos intercalados com eucalipto jovem e pinheiro com pontuações de afloramentos rochosos (sem
expressão relevante) e, no final do troço, por povoamentos mistos de eucalipto (predominante) e pinheiro
com pontuações de carvalho. Ocorrem pontualmente, pequenas áreas de povoamentos de eucalipto.
As áreas agrícolas são pouco expressivas neste troço.
Nas áreas edificadas e artificializadas, ressalta-se o aglomerado habitacional disperso que se desenvolve
ao longo da estrada EN204. Verifica-se ainda ao longo desta via a existência de algumas indústrias
(pavimentos, têxtil e derivados de madeira). Relativamente a equipamentos e infraestruturas, possui um
campo de futebol e um reservatório de água. Registam-se 5 recetores no troço.
Troço 16
Inicia-se no concelho de Barcelos e desenvolve-se até Ponte de Lima, terminando na localização A da
subestação de “Vila Fria B”. Destaca-se pela ocupação florestal, caracterizada por um povoamento misto
de eucalipto (predominante) e pinheiro com pontuações de carvalho, continuando por ocupação agrícola
e nova de povoamentos de eucalipto com algumas zonas de matos baixos com pontuações de eucaliptos
em regeneração.
As áreas agrícolas, que a meio do troço e na sua zona norte, são constituídas por parcelas agrícolas
indefinidas (maioritariamente semeadas), lavradas, incultas. Ao longo da estrada EN308 verifica-se uma
área de vinha associada a uma Quinta. Na zona da linha de água do ribeiro dos Pombarinhos
concentram-se os cultivos de milho e vinha.
Sobre as áreas edificadas, verifica-se de algum edificado habitacional na proximidade de cinco reduzidos
aglomerados e ainda ao longo das estradas EN308, EM547 e EM538. No que se refere a indústrias,
no lugar de Agra Boa existe uma vacaria semi-industrial e na proximidade de Vilar de Rei existe uma
serralharia e comércio. O rio Neiva atravessa este troço, apresentando uma pequena galeria ripícola
constituída por folhosas como o choupo e o freixo. Registam-se 57 recetores no troço.
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Localização A da subestação
Localiza-se integralmente no concelho de Ponte de Lima. A ocupação do solo é essencialmente feita por
povoamentos mistos de pinheiro e eucalipto que alternam com matos baixos. De notar a presença de
alguns sobreiros pontuais a norte, junto ao caminho municipal.
Troço 17
Inicia-se ainda em Barcelos, prosseguindo pelo concelho de Ponte de Lima até à localização C da
subestação.
A ocupação florestal dominante neste troço é composta por povoamentos mistos de eucalipto
(dominante) e pinheiro com pontuações de carvalho. Ocorrem ocasionalmente, áreas de povoamento de
eucalipto e no final do troço verifica-se uma área de matos intercalados com eucalipto jovem e adulto e
pinheiro com pontuações de afloramentos rochosos, sem expressão relevante.
Os espaços agrícolas ocupam uma área considerável e são constituídos por parcelas agrícolas indefinidas
(maioritariamente semeadas), lavradas, incultas, que por vezes apresentam vinha na bordadura dos
terrenos. Ocorrem também, algumas áreas de vinha em bardo ao longo deste troço e encontram-se
pequenas áreas de olival e ainda um pequeno pomar de citrinos.
As áreas humanizadas e artificializadas desenvolvem-se em vários aglomerados habitacionais dispersos
pertencentes a treze pequenas povoações e ainda algumas habitações isoladas ao longo de todo o troço.
No limite oeste, junto à estrada EM1253, existe uma pequena capela. Registam-se diversos apoios
agrícolas associados às áreas agrícolas e ainda um conjunto de estufas. No que se refere aos edificados
com uso industrial/comercial, neste troço existe apenas uma oficina automóvel (junto à estrada EM547-2)
e um armazém de materiais de construção (junto à estrada EN306).
É atravessado pelas estradas EM1352, EM547-2, EN306, EM539, EN308 e EM1253 e é atravessado pelo
rio Neiva que apresenta uma pequena galeria ripícola constituída por folhosas como o choupo e o freixo.
Registam-se 63 recetores no seu interior.
Localização C da subestação
Localiza-se integralmente em Ponte de Lima e na proximidade do nó de Anais da autoestrada A3.
É maioritariamente florestal e caracterizada por povoamentos florestais de eucalipto e povoamentos
mistos de eucalipto, pinheiro e vários sobreiros. Tem reduzida área agrícola, constituída por parcelas
agrícolas indefinidas (maioritariamente semeadas), lavradas, incultas, que por vezes apresentam vinha na
bordadura dos terrenos.
O edificado desta área inclui um aglomerado habitacional e outras casas de habitação junto à EM1264,
pertencentes a outro aglomerado. De destacar ainda uma instalação desportiva, e uma zona industrial na
qual se encontram uma empresa rodoviária e quatro unidade fabris. Regista-se a existência de
8 recetores sensíveis.
Troço 18
Tem início na localização no concelho de Viana do Castelo e desenvolve-se para nordeste em Ponte de
Lima, sendo caracterizado por matos baixos com afloramentos rochosos e por uma área florestal de
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povoamentos mistos de eucalipto e pinheiro, não se verificando ocupação humana ou qualquer edificado
neste troço.
Troço 19
Localiza-se em Ponte de Lima, caracterizando-se por matos baixos com afloramentos rochosos e não tem
ocupação edificada.
Troço 20
Localiza-se no concelho de Ponte de Lima e tem ocupação florestal predominante, de matos baixos com
afloramentos rochosos e ainda, com menos expressão, povoamentos misto de pinheiro e eucalipto com
muitas mimosas e pontuações de carvalho.
A ocupação agrícola é reduzida e caracteriza-se por cultivos de milho, vinha, oliveiras e castanheiros, em
torno das linhas de água. Verificam-se alguns prados seminaturais. Existe ainda a Quinta de Albergaria,
grande propriedade murada, com court de ténis e piscina. Verifica-se uma mancha significativa de vinha.
Atravessa três aglomerados habitacionais e alguma habitação mais dispersa, algumas das destas com
exploração agrícola, sendo atravessada pela EN204. Regista-se a existência de 45 recetores.
Troço 21
Também no concelho de Ponte de Lima, é caracterizado pelos matos baixos com afloramentos rochosos e
não tem ocupação humana.
Troço 22
Localizado em Ponte de Lima, tem ocupação florestal onde predominam os matos baixos com pontuações
de eucaliptos seguido dos povoamentos mistos de eucalipto e pinheiro; finalmente, ocorrem pequenas
manchas de folhosas onde se incluem os carvalhos, castanheiros e sobreiros.
O uso agrícola ocorre em duas grandes manchas, a primeira entre a EN306 e a EM537 e a segunda entre
a EN307 e um aglomerado. As áreas agrícolas são constituídas por parcelas agrícolas indefinidas
(maioritariamente semeadas), lavradas, incultas, que por vezes apresentam vinha na bordadura dos
terrenos. Nas zonas das linhas de água aparecem terrenos férteis em mosaico, na maioria das vezes
bordados de oliveiras ou vinha. Ocorrem áreas consideráveis de prados seminaturais e vinhas, junto à
EM537.
Nas áreas edificadas, verifica-se a existência de numerosos aglomerados habitacionais e ainda algumas
casas de habitação dispersas junto às vias de comunicação, nomeadamente, na EM1260 onde se verifica
uma com exploração agrícola e algum edificado em ruína, na EN306, na EM1254, na EN201 e na EM1261.
Num dos lugares existe ainda um complexo industrial. É atravessado pelas estradas EM1260, EN306,
EM1254, EN201, A3, EM1261, EN307 e EM1253. Registam-se 106 recetores no troço.
Troço 23
Integralmente em Ponte de Lima, o troço tem áreas agrícolas extensas, constituídas por parcelas
agrícolas indefinidas (maioritariamente semeadas), lavradas, incultas, que por vezes apresentam vinha na
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bordadura dos terrenos e várias pontuações de oliveiras. Verificam-se algumas pastagens e pequenas
áreas de cultivo em socalcos, na zona do lugar de Sobreiro.
Na área florestal predominam matos baixos e povoamentos mistos de pinheiro e eucalipto. Verifica-se
ainda uma pequena mancha de povoamento de pinheiro com pontuações de eucalipto.
No que se refere às áreas edificadas, verifica-se a existência de alguns aglomerados habitacionais de
reduzida dimensão, polvilhados na área agrícola e verifica-se a presença de casas de habitação isoladas,
que apresentam vários anexos em todo o troço. Junto à estrada EN204, que o atravessa, verifica-se
igualmente, a presença de casas de habitação. Regista-se a existência de 75 recetores sensíveis e
11 dispersos.
Troço 24
Localiza-se em Ponte de Lima e é constituído na sua maioria por matos baixos com afloramentos
rochosos. De referir ainda a existência de uma mancha de eucaliptal junto à envolvente das casas de
habitação e ainda uma mancha de povoamentos mistos de pinheiro e eucalipto.
Quanto a ocupação agrícola, existe apenas uma área de prados seminaturais junto à linha de água onde
passa a ribeira de Garantau, onde se verificam também cultivos de milho, oliveira e alguma vinha. Junto
da povoação de Regueira existe uma mancha considerável de vinha.
O edificado compreende apenas 5 casas de habitação e a norte do troço existe o Santuário da Senhora
da Conceição. Registam-se 7 recetores sensíveis dispersos e um correspondente à Capela de Nossa
Senhora da Conceição.
Troço 25
Também em Ponte de Lima, este troço é caracterizado pelos matos baixos com afloramentos rochosos e
não tem de áreas edificadas habitacionais, ou de qualquer outro tipo de edifício.
Troço 26
Localizado em Ponte de Lima, é caracterizado pelos matos baixos com afloramentos rochosos. Dada a
inexistência de áreas edificadas habitacionais, ou de qualquer outro tipo de edifício, não se verifica a
ocupação humana.
Troço 27
Também em Ponte de Lima, é composto maioritariamente por povoamentos de eucalipto, a que se
seguem manchas de pinheiro e eucalipto e de folhosas como o carvalho e o castanheiro.
Quanto ao uso agrícola, ocorrem prados seminaturais, vinha em socalcos, oliveiras e árvores de fruto e,
no limite norte, existem algumas casas de habitação dispersas. No limite sul do troço, junto à
localização C da subestação de “Vila Fria B”, existe um complexo industrial. Registam-se 8 recetores
sensíveis no seu interior.
Troço 28
Ainda em Ponte de Lima, nele predominam as áreas florestais, constituídas por povoamentos de pinheiro
mas a este e por uma mancha mista de carvalhos, austrálias, pinheiro e eucalipto mais a oeste. Existem
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ainda alguns matos baixos com pontuações de pinheiro e eucalipto. Tem uma pequena área agrícola e
algumas casas de habitação dispersas ao longo do troço, associadas a aglomerados populacionais. Este
troço é ainda atravessado pela EN306. Regista-se a existência de 6 recetores sensíveis.
Troço 29
Localizado no concelho de Ponte de Lima, é sobretudo florestal com povoamentos de eucalipto e tem
uma grande mancha de souto e uma mancha de eucalipto com sobreiros dispersos na proximidade da A3,
que o atravessa. A oeste da A3 verificam-se manchas de pinheiro e eucalipto e de folhosas com o
carvalho e o castanheiro.
Existe uma área agrícola considerável na envolvente da Quinta de Turismo Rural com cultivos de vinha,
castanheiro, pomar e cultivo de kiwi em latada.
No que respeita a áreas edificadas, assinala-se a existência acentuada de edificado habitacional ao longo
da EN201. Junto à estrada existe ainda uma Quinta de Turismo Rural e uma capela próximo da EM1262.
Registam-se 24 recetores sensíveis no seu interior.
Troço 30
Também em Ponte de Lima, por todo o troço predomina a ocupação agrícola, constituída por parcelas
agrícolas indefinidas (maioritariamente semeadas), lavradas e incultas e por prados seminaturais.
Verificam-se ainda, na envolvente das povoações, áreas de vinha, algumas oliveiras e árvores de fruto e
ainda alguns apoios agrícolas.
Tem alguma ocupação florestal constituída por floresta de folhosas e ainda pequenas manchas de
folhosas nas áreas agrícolas. Também ocorrem os matos e uma mancha de sobreiros no limite norte do
troço.
Quanto a áreas edificadas e artificializadas, ressalta-se o edificado habitacional que se localiza ao longo
de todo o troço, polvilhando a área agrícola. No aglomerado de Carvalhinho existe uma empresa de furos
de água. E atravessado pelas EM1264, A3, EN201 e EM1263. Registam-se 77 recetores no seu interior.
Troço 31
Localizado no concelho de ponte de Lima, nele predominam os matos baixos com afloramentos rochosos,
alternados com povoamentos florestais de eucalipto. A sul do rio Trovela, a base da encosta é ocupada
por uma mancha mista de folhosas, com destaque para o sobreiro, e com presença de pinheiros e
eucaliptos. A sul da EN307 ocorre uma mancha mista de folhosas onde predominam os carvalhos e os
sobreiros, havendo manchas dispersas de pinheiro e eucalipto.
A ocupação agrícola aparece associada às casas de habitação existentes ao longo do troço e são
compostas por vinhas, oliveiras e castanheiros. O leito de cheia do rio Trovela corresponde a uma área
fértil com socalcos de cultivo de milho, prados seminaturais e algum olival disperso.
No que se refere às áreas edificadas, existem algumas casas de habitação dispersas no limite norte do
troço, que é atravessado pelo rio Trovela, com uma galeria ripícola bem desenvolvida e cujo leito de cheia
corresponde a uma área fértil com socalcos de cultivo de milho, prados seminaturais e algum olival
disperso. É atravessado pela EN 307. Registam-se 7 recetores dispersos.
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Troço 32A
No concelho de Ponte de Lima, é essencialmente constituído por matos rasteiros de feto e afloramentos
rochosos e três pequenas manchas de eucaliptal. No limite oeste ocorre uma mancha de zona ardida.
No limite norte do troço existem casas de habitação associadas ao aglomerado populacional com apoios
agrícolas e áreas agrícolas de prados na sua envolvente.
Regista-se a existência de 2 recetores.
Troço 32B
No coração do concelho de Ponte de Lima, a ocupação agrícola é dominante, verificando-se grandes
áreas de prados seminaturais e parcelas agrícolas indefinidas (maioritariamente semeadas), lavradas e
incultas, vinhas, oliveiras e campos em pousio. Nas envolventes dos aglomerados habitacionais existem
igualmente pequenas áreas agrícolas. Na zona do lugar de Souto existe uma exploração agrícola com
estufa. Na envolvente de Nogueira surge uma mancha considerável de cultivo de vinha, pertencente á
Quinta do Ameal, produtora de vinho.
Quanto à ocupação florestal, ao longo do troço ocorrem de forma dispersa manchas mistas de pinheiro e
eucalipto e manchas de folhosas, onde, frequentemente, predominam o carvalho e o castanheiro. Junto à
EM1246 e ribeira do Lourido, bem como no final do troço, ocorrem matos baixos de tojo, com
afloramentos com pontuações de pinheiro, eucalipto ou sobreiro.
Quanto a espaços edificados e artificializados, tem acentuado edificado habitacional a sul do rio Lima e
ainda junto à rede viária, nomeadamente EN203, IC28 e EM1248. Em todo o troço surgem pequenos
aglomerados habitacionais de 3 a 5 casas e casas de habitação mais ou menos dispersas.
Nele existem algumas unidades de turismo, nomeadamente, no lugar de Souto e na EN201 existem duas
unidades de turismo em espaço rural e junto à EN203 existe um Boutique Hotel. Na margem esquerda do
rio Lima existe um campo de jogos no limite oeste do troço, bem como o bar do rio, a sede do grupo
desportivo e a sinalização relativa a ecovia, parque de merendas e lazer e a património molinológico.
É atravessado pelas EM1251, EN203, EN202, IC28, EM1248 e EN523 e pelo rio Lima, que apresenta uma
galeria ripícola frondosa com choupos, salgueiros, carvalhos e pontualmente com pinheiros. Regista-se a
existência de 97 recetores sensíveis.
Troço 32C
Localiza-se integralmente no concelho de Ponte de Lima, iniciando-se a sul do Lima, que atravessa e
desenvolve-se para norte, primeiramente contíguo à A3, afastando-se depois deste eixo.
Nele predomina a ocupação florestal de matos baixos de tojo, floresta mista (eucaliptos e pinheiros com
pontuações de carvalho) e floresta mista e matos e também, povoamentos de eucalipto que alternam
entre povoamentos jovens e adultos, concentrados e dispersos, aos quais se sucedem povoamentos de
pinheiro que são na sua maioria adultos e povoamentos de carvalho.
No interior deste troço desenvolvem-se várias áreas de prados/pastagens que por vezes possuem vinha
ou olival na bordadura dos terrenos. Algumas destas áreas constituíram plantações de milho e
encontram-se em pousio constituindo prados/pastagens. Identificam-se inúmeras áreas de vinha (em
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ramada ou em bardo) ao longo do troço. Tem ainda pontuais áreas de olival e um conjunto de estufas no
limite do corredor.
As áreas humanizadas e artificializadas assumem uma importância elevada neste troço, assinala-se a
existência acentuada de edificado habitacional, nomeadamente na proximidade dos aglomerados de
Souto, Talharezes, Ribeira, Fonte do Monte, Casa Nova, Arestim, Armada, Casais, Martim, Nova, Devesa,
Esmorigo. Para além dos aglomerados referidos, ocorrem ainda alguns aglomerados sem nome ao longo
do troço e ainda algumas casas de habitação isoladas. Muitas das casas de habitação identificadas
apresentam áreas agrícolas na sua envolvente e os respetivos apoios agrícolas.
Assinala-se a existência de duas instalações desportivas, uma em Esmorigo, composta por um campo de
futebol de terra batida e respetivos edifícios de apoio e outra em Vilar composta por um campo
polidesportivo em piso sintético e respetivos anexos.
Identificam-se alguns edifícios de cariz industrial (Canadelo e Ribeira), não sendo possível apurar a sua
tipologia. Verifica-se ainda a presença de um edifício comercial (escritórios) em Ribeira.
Este troço é atravessado pelas estradas A3, A27, EN306, EN203, EM523, EN202, EM1241 e EM1242,
sendo atravessado pelo rio Lima, que apresenta uma pequena galeria ripícola de folhosas. Registam-se
202 recetores ao longo do troço.
Troço 32D
Inicia-se em Ponte de Lima e termina no concelho de Arcos de Valdevez.
Neste troço predominam as áreas florestais, ocupadas maioritariamente por matos baixos de tojo,
intercalados pontualmente com afloramentos rochosos, seguem-se as áreas de povoamentos de carvalho,
ocorrem pontualmente pequenas áreas de povoamentos de eucalipto e de povoamentos de pinheiro.
No que concerne a áreas agrícolas, desenvolvem-se três pequenas áreas agrícolas no interior do troço,
constituídas essencialmente por prados / pastagens que apresentam por vezes folhosas na bordadura dos
terrenos.
Nele existe apenas uma habitação isolada de ocupação esporádica/sazonal e existem três apoios agrícolas
que servem duas áreas agrícolas, e é atravessado pelas estradas EN306 e EM523. Regista-se a existência
de apenas um recetor sensível no seu interior.
Troço 33A
Localiza-se integralmente no concelho de Ponte de Lima. Neste troço predominam as áreas florestais,
compostas por manchas mistas de carvalho e eucalipto, povoamentos de pinheiro bravo, cupressáceas,
carvalhos e castanheiros e matos rasteiros com algumas pontuações de pinheiros, eucaliptos e sobreiros.
As áreas agrícolas existentes neste troço consistem em pequenas hortas, pequenas vinhas, prados
seminaturais e plantações recentes de árvores de fruto e algumas oliveiras dispersas.
No que se refere aos espaços edificados, salienta-se que existe um aglomerado habitacional pertencente
ao lugar de Lastral e ainda algumas casas de habitação dispersas, cuja envolvente é composta por um
mosaico de hortas. O troço é atravessado pela EM523. Registam-se 8 recetores no seu interior.
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Troço 33B
O troço 26 localiza-se integralmente na freguesia de Bárrio e Cepões no concelho de Ponte de Lima,
a oeste do lugar de Cruz.
Este troço é caracterizado pelos matos rasteiros de tojo, urze e carqueja. O limite norte do troço é
atravessado pela EN306. Dada a inexistência de áreas edificadas habitacionais, ou de qualquer outro tipo
de edifício, não se verifica a ocupação humana no troço 33B.
Troço 33C
Tem início em Ponte de Lima e desenvolve-se até ao concelho de Paredes de Coura. Nele predominam as
áreas florestais, caracterizadas por povoamentos de eucalipto, povoamentos mistos de eucalipto e
pinheiro com pontuações de carvalho e matos baixos de tojo.
No que se refere a áreas agrícolas, ocorrem várias áreas de prados, que por vezes apresentam vinha na
bordadura dos terrenos, algumas áreas agrícolas encontram-se em pousio.
Relativamente às áreas edificadas e artificializadas, salienta-se que existem casas de habitação associadas
aos aglomerados habitacionais. Verificam-se ainda algumas casas de habitação dispersas ao longo do
troço. Junto à EN201 existe uma unidade de turismo em espaço rural, a Quinta das Leiras.
O limite sul do troço é atravessado pelas estradas EN306, EN301, EN201, EM1035, sendo atravessado em
dois locais pelo rio Coura, com uma galeria ripícola bem formada, com muitas folhosas com o carvalho e
espécies ripícolas. Registam-se 28 recetores no seu interior.
Troço 34A
Localiza-se inteiramente em Paredes de Coura, sendo as áreas florestais existentes maioritariamente
compostas por matos baixos, a que se seguem algumas manchas mistas de folhosas, pinheiros e
eucaliptos.
As áreas agrícolas ocorrem junto às linhas de água, constituídas por parcelas agrícolas indefinidas
(maioritariamente semeadas), lavradas e incultas e na envolvente da povoação de Pecene, constituídas
igualmente por parcelas agrícolas indefinidas (maioritariamente semeadas), lavradas e incultas e onde se
identificam algumas vinhas e pontuações dispersas de oliveiras e castanheiros.
Quanto a áreas edificadas e artificializadas, assinala-se a existência acentuada de edificado habitacional
ao longo da estrada municipal EM1074 (lugar de Nogueira), no lugar de Pecene e ao longo da estrada
nacional EN303 (lugar de S. Bento da Porta Aberta). Salienta-se que no lugar de Pecene existem algumas
casas de habitação recentemente recuperadas, nomeadamente uma casa senhorial com capela. Existem
ainda duas casas de habitação dispersas no lugar da Sra. do Alívio.
Na EN303 destaca-se ainda um atelier de joalharia e uma área desportiva associada a um centro hípico.
É atravessado pela EM1074, EN201 e a EN303 onde coincide com um caminho de Santiago. Registam-se
46 recetores sensíveis ao longo do seu traçado.
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Troço 34B
Verifica-se que as áreas agrícolas se localizam principalmente em torno dos aglomerados habitacionais
(Arestim, Chã da Burra, Vinhas, Linhares e Janarde) e ainda nas margens do rio Coura. Estes espaços
agrícolas são constituídos por parcelas agrícolas indefinidas, lavradas e incultas e, ainda, por pastagens.
As áreas edificadas e artificializadas assumem uma grande importância pois existem diversos
aglomerados habitacionais ao longo do troço, nomeadamente, em Ponte Nova, Chão, Pinheiros, Arestim,
Vinhas, Linhares, Janarde e junto à EN303. Salienta-se que em Linhares existem algumas casas
recuperadas com piscina e a Quinta da Cruz, uma casa senhorial com capela e ainda terrenos com
animais, que se dedica ao turismo em espaço rural. Em Janarde existe uma igreja com cemitério e as
instalações da junta de freguesia. Em Chã da Burra verifica-se a existência de sinalética relativa ao trilho
pedestre de Chã da Burra. No lugar de Ponte Nova existe um espaço comercial de mercearia e café.
Junto à EN303 existe uma construtora (Sotinco) e no limite norte do troço existe uma instalação da REN
Gasodutos.
O troço é atravessado pelas estradas EN201, EM1064 e EN303. Registam-se 98 recetores no seu interior.
Troço 35
Localizado integralmente em Paredes de Coura, é na sua generalidade constituído por matos rasteiros e
afloramentos rochosos, não tendo áreas edificadas habitacionais ou de qualquer outro tipo de edificação.
Troço 36A
Inicia-se em Valença, voltando a Paredes de Coura e prosseguindo por Monção. É na sua maioria
caracterizado pelos matos baixos e afloramentos rochosos, com algumas manchas de arvoredo junto à
EM509 com presença de povoamentos de pinheiro e eucalipto e alguns sobreiros pontuais. Salienta-se
uma mancha mista onde se destacam alguns carvalhos no regueiro de Amão Pequeno. Junto à linha de
água verifica-se algum cultivo de milho e concentração de arvoredo, não tendo áreas edificadas
habitacionais ou de qualquer outro tipo de edificação, sendo contíguo ao parque eólico.
Troço 36B
Tem o seu traçado quase integralmente em Paredes de Coura, terminando em área do concelho de
Monção. É caracterizado pelos matos rasteiros e pelos afloramentos rochosos, destacando-se apenas
algumas manchas mistas de arvoredo com carvalhos e pinheiros nas zonas mais baixas das linhas de
água e como os anteriores, não tendo também áreas edificadas habitacionais ou de qualquer outro tipo
de edificação.
Este troço é cruzado pela EM509 e é por este troço que é feito o acesso à Capela de S. Silvestre, com
miradouro, que se localiza fora do troço.
Troço 37
Localiza-se no concelho de Monção e tem apenas ocupação florestal, sendo a mais importante as
manchas de povoamentos de pinheiro, a que se seguem as manchas de povoamentos mistos de pinheiro
e eucalipto e finalmente os matos baixos de tojo com afloramentos rochosos, não se registando qualquer
tipo de edificado.
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Troço 38A
Inicia em Ponte de Lima, terminando no concelho de Arcos de Valdevez. É predominantemente ocupado
por matos baixos de tojo com afloramentos rochosos e ocorrem ainda pequenas manchas mistas de
carvalhos, castanheiros e algumas pontuações dispersas de bétulas e cupressáceas. A sul dominam os
povoamentos florestais de eucaliptos e uma pequena mancha com pinheiro e sobreiros dispersos não se
registando qualquer tipo de edificado.
Troço 38B
Começa em Arcos de Valdevez e termina a oeste no concelho de Monção. Nele predominam áreas
florestais, caracterizadas por grandes áreas ocupadas com matos baixos de tojo com afloramentos
rochosos, a que se seguem manchas de povoamentos mistos de eucalipto e pinheiro com pontuações de
carvalho. Ocorrem ainda manchas de povoamentos de eucaliptos, constituídos na sua maioria por
povoamentos jovens, manchas de povoamentos de carvalho, jovens e adultos e uma pequena mancha de
resinosas.
As áreas agrícolas aparecem associadas aos aglomerados habitacionais, sendo caracterizadas por espaços
agrícolas são constituídos por parcelas agrícolas indefinidas (maioritariamente semeadas), lavradas e em
pousio e por vezes apresentam vinha na bordadura dos terrenos.
Tem pouca expressão de edificado, existindo pequenos aglomerados habitacionais, rodeados de espaço
agrícola, surgindo pontualmente habitação dispersa associadas a apoios agrícolas, sendo atravessado
pelas EN303, EM1302 e EN301. Registam-se 14 recetores sensíveis ao longo do seu traçado.
Troço 39
Desenvolve-se no concelho de Monção, ao longo do seu limite com o concelho de Arcos de Valdevez, no
qual aflora. Tem ocupação predominante florestal, maioritariamente composta por povoamentos mistos
de pinheiro e eucalipto ou pinheiro, eucalipto e carvalho, a que se seguem algumas manchas de
povoamentos de eucalipto ou de pinheiro e ainda uma grande área ocupada com matos intercalados com
afloramentos rochosos.
Verificam-se, algumas áreas agrícolas ao longo do troço, constituídas por pastagens com vinha na
bordadura dos terrenos, registando-se apenas uma habitação, no início do troço, junto à estrada nacional
EM101, e alguns apoios agrícolas dispersos.
Este troço é cruzado pelas estradas EN101, EN304, EM505 e EM1132. Regista-se a existência de apenas
um recetor sensível isolado.
Troço 40
Localiza-se integralmente no concelho de Monção sendo que a ocupação predominante neste troço é a
ocupação florestal, na sua maioria composta por matos, intercalados com afloramentos rochosos, a que
se seguem povoamentos mistos de pinheiro e eucalipto e, finalmente, algumas manchas de floresta de
folhosas. Verificam-se, algumas áreas agrícolas no início e no final do troço, constituídas por pastagens
com vinha na bordadura dos terrenos em socalco.
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Tem três habitações, duas localizadas junto à estrada EM503 e a terceira localizada no sul do troço e
alguns apoios agrícolas, associados às áreas agrícolas existentes. É cruzado pela EM503 e pelo rio Mouro.
Existem 3 recetores no seu interior.
Troço 41A
Localiza-se totalmente no território de Monção e conduz a uma das ligações previstas à rede espanhola,
junto ao rio Minho. A ocupação predominante é florestal, sendo maioritariamente composta por matos, a
que se seguem as florestas mistas. Verificam-se ainda pequenas manchas de povoamentos de eucalipto
no início do troço, assim como uma mancha de floresta de folhosas.
No que concerne às áreas agrícolas, estas são caracterizadas por parcelas agrícolas indefinidas
(maioritariamente semeadas), lavradas e em pousio e por vezes apresentam vinha na bordadura dos
terrenos e extensões de vinha, já que integra a zona do Alvarinho. Relativamente aos espaços edificados
e artificializados, verifica-se habitação dispersa ao longo da estrada EN202.
Em zona de Cumeada, existe a Igreja de Nossa Senhora da Graça e o miradouro sobre a veiga do rio
Minho. Verificam-se ainda três reservatórios de água ao longo do troço. Pontualmente, ocorrem apoios
agrícolas associados às áreas agrícolas.
Este troço é cruzado pelas estradas EM1124, EM1127-2, EN202 e a variante à EN202. Registam-se
9 recetores sensíveis no seu interior.
Troço 41B
Desenvolve-se quase inteiramente em Monção, ocupando área do concelho de Melgaço numa reduzida
extensão, junto à fronteira com Espanha, constituída pelo rio Minho.
Na área “interior” e de relevo significativo, predominam as áreas florestais, caracterizadas,
essencialmente, por matos. Pontualmente ocorrem manchas de povoamentos de eucalipto, florestas
mistas e florestas de folhosas.
As áreas agrícolas existentes concentram-se na zona de vale, próximo da EN202 e caracterizam-se por
vinhas e parcelas agrícolas indefinidas (maioritariamente semeadas), lavradas e em pousio.
Assinalam-se apenas duas edificações, integradas em quintas junto à EN202. O troço é cruzado pelas
EM1124, EN202, que defende a margem do Minho com mancha florestada mista. O troço termina no rio
Minho, junto à fronteira com Espanha. Registam-se 2 recetores sensíveis no seu interior.
Troço 42
O Troço 42 inicia-se a norte da povoação de Vilar, na freguesia de Tangil (concelho de Monção) e
desenvolve-se para este, atravessando a freguesia de Riba de Mouro (concelho de Monção) e a freguesia
de Gave (concelho de Melgaço), onde inflete para norte, atravessando as freguesias de Cousso, Penso e
Alvaredo (concelho de Melgaço), e termina na fronteira com Espanha, a norte da povoação de Bouças.
Nele existem parcelas agrícolas indefinidas, lavradas e em pousio em socalco e por áreas de vinha.
Assinala-se a existência de casas de habitação pertencentes às povoações de Raposa de Cima, Bouças,
Troia e Fonte, e ainda ao longo das vias de comunicação, nomeadamente a estrada EN202.
Ocasionalmente, ocorrem casas de habitação dispersas ao longo do troço. Pontualmente, ocorrem apoios
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agrícolas associados às áreas agrícolas. Este troço é cruzado pelas estradas EM1151-1, EM1153, EN202 e
Variante à EN202. Regista-se a existência de 37 recetores.

B.

Caracterização da situação de referência
B.1. Uso do Solo

A cartografia de Uso do Solo que integra o EIA foi elaborada com base nas seguintes classes de ocupação
do solo:
Tabela 6 - Classes de ocupação do solo.

Áreas edificadas e artificializadas

Áreas agrícolas

Ocupação

Descrição

Área agrícola

Parcelas agrícolas indefinidas (maioritariamente semeadas), parcelas lavradas,
incultas e ocupadas com hortas

Área de prado/pastagem

Parcelas com cobertura herbácea destinadas ao pastoreio do gado,
predominantemente de gado bovino, embora também estejam incluídas
parcelas de pastagem de gado ovino, caprino e equino

Vinha

Parcelas de vinhas para produção de uva cujo destino poderá ser diferenciado:
para vinho, uva de mesa ou passa de uva

Olival

Parcelas de olivais para produção de azeitona cujo destino poderá ser
diferenciado: para azeite ou para azeitona de mesa

Estufas

Parcelas com estruturas cujo objetivo se prende com a acumulação e
contenção de calor no seu interior

Edificado habitacional

Conjunto de edifícios de uso habitacional que é constituído pelas áreas
correspondentes aos edifícios habitacionais e respetivos logradouros (jardins,
hortas, entre outro tipo de vegetação)

Edificado

Áreas correspondentes a edifícios cujo uso é indefinido/desconhecido

Edificado em ruínas

Áreas correspondentes a edifícios em ruínas, ou sejam, os edifícios cujas
estruturas estão total ou parcialmente prejudicadas a ponto de não permitirem
a sua utilização para os usos a que estavam destinados

Edificado habitacional e oficinas de
automóvel

Corresponde a uma complementaridade de usos, coexistindo na mesma área
edificada o uso habitacional, geralmente nos pisos superiores do edifício, e o
uso industrial/comercial (oficina de automóveis), nos pisos térreos e caves do
edifício habitacional e na sua área envolvente imediata (logradouro)

Edificado habitacional e exploração
pecuária

Corresponde a uma complementaridade de usos, coexistindo na mesma área
edificada o uso habitacional, geralmente nos pisos superiores do edifício, e a
produção animal (explorações pecuárias), nos pisos térreos, anexos/apoios do
edifício habitacional e suas áreas envolventes

Áreas em construção

Áreas em construção, com escavações de solo ou rocha e/ou com movimentos
de terra, destinando-se tanto a edifícios habitacionais e industriais, como a
infraestruturas e equipamentos

Área Industrial

Áreas correspondentes a edificado cujo uso é industrial, podendo verificar-se a
existência pontual de edifícios industriais ou um conjunto de edifícios
industriais (zonas industriais)

Armazéns

Áreas correspondentes a edifícios que se destinam a armazenagem de
matérias-primas, produtos semiacabados ou acabados enquanto se aguarda a
transferência dos mesmos para o ciclo seguinte da cadeia de distribuição

Apoios agrícolas

Pequenos edifícios afetos à exploração agrícola e instalações
transformação de produtos oriundos da exploração agrícola

Produção pecuária

Áreas edificadas destinadas à produção animal, correspondendo a explorações
pecuárias, como sejam vacarias (na sua maioria) e aviários

Aterro

Área descoberta onde se depositam materiais diversos como sejam estrume,
terras, material vegetal (resultante de abate florestal) e resíduos (embora com
menor representatividade que os restantes tipos de depósito)
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Outras Áreas

Áreas Florestais

Ocupação

Descrição

Área de lazer/Religião

Espaços de recreio e lazer (Parque de Campismo do Ave) e espaços de lazer /
religião como é o caso da área envolvente ao Santuário Nossa Senhora da
Conceição e miradouro

Área de comércio e serviços

Edifícios destinados à comercialização e prestação de serviços como é o caso
da restauração

Estacionamento

Áreas impermeabilizadas destinadas a estacionamento de veículos

Estacionamento de camiões

Áreas impermeabilizadas de dimensão considerável cuja ocupação é feita,
quase que exclusivamente, por camiões e estruturas de apoio à arte circense

Rede viária

Áreas ocupadas pelas principais estradas (essencialmente as estradas
nacionais e as municipais)

Rede ferroviária

Áreas ocupadas pelo caminho-de-ferro

Infraestruturas e Equipamentos

Infraestruturas, nomeadamente elétricas (posto de corte), de água (depósito),
de saneamento (ETAR de Agra) e de rega (em construção). Nos equipamentos
estão incluídos equipamentos desportivos, como campos de futebol e parques
desportivos (Parque Desportivo Rio Mau) e equipamentos escolares

Floresta de folhosas

Mistura de folhosas como sejam eucaliptos, sobreiros e carvalhos

Floresta de resinosas

Inclui maioritariamente pinheiros

Florestas mistas (folhosas e resinosas)

Mistura de folhosas e resinosas, nomeadamente de pinheiros, eucaliptos,
sobreiros, carvalhos

Matos

Vegetação rasteira onde predominam arbustos e plantas herbáceas (urzes,
silvas, giestas, etc.)

Florestas mistas e matos

Mistura de folhosas e resinosas (fundamentalmente pinheiros, eucaliptos e
carvalhos), intercalada com matos

Povoamento de eucalipto

Plantações de eucalipto (eucaliptos em idade jovem, maioritariamente), as
quais consubstanciam a produção florestal

Vegetação ripícola

Maioritariamente faixa florestal dominada por espécies de árvores de médio e
grande porte que estão adaptadas aos solos húmidos, nomeadamente os
amieiros, os freixos, os salgueiros e os choupos, entre outros

Áreas florestais cortadas

Áreas florestais (folhosas e resinosas) onde foram cortadas (abatidas) as
árvores, constituídas por pinheiros e eucaliptos cortados

Áreas ardidas

Áreas florestais que foram destruídas por incêndio

Incultos

Parcelas não aproveitadas pelos proprietários nas quais se torna evidente o
seu abandono

Massa de água

Conjunto de águas interiores de água doce o qual inclui rios, ribeiros e charcos
de origem natural

B.2. Ordenamento do Território
Na área de estudo vigoram os seguintes planos diretores municipais:
Tabela 7 - Planos diretores municipais em vigor na área de estudo.
Concelhos

Diploma Legal e data de ratificação dos PDM

Troços e subestações

Vila do Conde

RCM n.º 166/95, de 12 de dezembro

4,5,6,2 e S’’VV”

Vila Nova de
Famalicão

RCM n.º 82/94, de 16 de setembro, suspensão pela RCM n.º 136/2002,
de 27 de novembro e alterado pelo Aviso n.º 3950/2013

4,5

RCM n.º 91/95, de 22 de setembro, suspensão parcial pelo Aviso
n.º 4813/2014, de 8 de março

3,5,6

RCM n.º 64/95, de 4 de julho, suspensão parcial Aviso n.º 12795/2013,
de 18 de outubro

3, 5, 9, 10A, 10B, 11, 12A, 12B,
13, 14,15,16 e 17

Póvoa do Varzim
Barcelos
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Concelhos
Ponte de Lima

Viana do Castelo

Diploma Legal e data de ratificação dos PDM

Troços e subestações

RCM n.º 81/2005, de 31 de março, retificado pelo Aviso n.º22988/2010,
de 10 de novembro e alterado pelo Aviso n.º 4269/2012, de 16 de março

16,17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24,
25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32A,
32B, 32C, 32D, 33A, 33B,
33C,38A e S”VIB”A S”VIB”C

Aviso n.º 10601/2008, de 4 de abril, alterado pelo Aviso n.º 1817/2014,
de 6 de fevereiro

14, 18 e S”VIB”B

Aviso n.º 24235/2007, de 10 de dezembro

32D, 38A, 38B e 39

RCM n.º 82/95, de 25 de agosto

33, 34A, 34B, 35,36A,36B

Arcos de
Valdevez
Paredes de Coura
Valença

Aviso n.º 12235/2010, de 18 de junho

36A

Monção

Aviso n.º 9853/2009, de 20 de maio, retificado pelo Aviso n.º 13391/2011

37,38B, 39, 40, 41A, 41B

Melgaço

Aviso n.º 10929/2013, de 3 de setembro

41B, 42

Apesar da área de estudo incluir o concelho de Vila Nova de Cerveira, não se menciona este concelho já
que nenhum traçado ou subestação incide no seu território, adotando-se o mesmo procedimento nas
restantes tabelas.
Da análise dos PDM em vigor (assinala-se que a revisão do PDM de Melgaço ocorreu em data posterior ao
início do presente procedimento de AIA), verifica-se que os traçados propostos incidem especialmente em
solo rural e maioritariamente em espaço florestal ou agrícola, tentando reduzir a afetação de solo urbano
e áreas edificadas o que, tendo em conta o carácter de edificação dispersa que caracteriza a ocupação do
solo na área do estudo, se torna particularmente difícil.
Assim, verifica-se, no que respeita às cartas de ordenamento:
Tabela 8 – Áreas interferidas pelo projeto, segundo as cartas de ordenamento dos
planos diretores municipais em vigor.
Concelhos
Troços e subestações

Vila do Conde
4, 5, 6, 2 e S’’VV”

Vila Nova de Famalicão
4, 5 e S’’VV”

Póvoa do Varzim
3e6

Cartas de Ordenamento
Espaços Urbanos e Urbanizáveis – Zona de construção Tipo II
Espaços Urbanos e Urbanizáveis – Zona de construção Tipo III
Espaços Urbanos e Urbanizáveis - Zonas de equipamentos: E, existente
Espaços Industriais - Zonas industriais
Espaços não urbanizáveis - Áreas de ocupação condicionada
Espaços não urbanizáveis - Áreas de salvaguarda: Reserva Agrícola Nacional
Espaços não urbanizáveis - Áreas de salvaguarda: Reserva Ecológica Nacional
Espaços não urbanizáveis - Áreas de salvaguarda: Áreas agroflorestais de enquadramento
Estrutura Viária Principal – Existente/em execução
Estrutura Viária Principal – Proposta
Espaços de expansão de aglomerados do tipo 3
Espaços de aglomerado Tipo 4
Espaços Não Urbanizáveis
Reserva Agrícola Nacional
Reserva Ecológica Nacional
Estradas Nacionais
Áreas de Salvaguarda Estrita - Reserva Agrícola Nacional
Áreas de Salvaguarda Estrita - Reserva Ecológica Nacional
Espaços Florestais - Zona agro-florestal
Espaços Florestais - Zona florestal condicionada
Espaços Naturais – Zonas de salvaguarda paisagística
Espaços Urbanos e Urbanizáveis - Áreas de transição
Espaços Urbanos e Urbanizáveis - Equipamento
Equipamentos Existentes/Previstos – Desportivo, Parque Urbano
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Concelhos
Troços e subestações

Barcelos
3, 5, 9, 10A, 10B, 11, 12A, 12B,
13, 14, 15, 16 e 17

Ponte de Lima
16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23,
24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31,
32A, 32B, 32C, 32D, 33A, 33B,
33C, 38A e S”VIB”A S”VIB”C

Viana do Castelo
14, 18 e S”VIB”B

Cartas de Ordenamento
Espaços Urbanos - Área de baixa densidade
Espaços Urbanizáveis - Área de baixa densidade
Espaços Industriais - Área de indústria existente
Espaços Industriais - Zonas industriais propostas
Espaços Agrícolas - Áreas com viabilidade económica atual ou potencial: I1, Integrados em
RAN
Espaços Agrícolas - Áreas com viabilidade económica atual ou potencial: I2, Integrados em
REN ou RAN e REN
Espaços Agrícolas - Áreas com viabilidade económica atual ou potencial: m, Destinadas a
culturas macrotérmicas não integradas em RAN ou REN
Espaços Agrícolas - Áreas com viabilidade económica atual ou potencial: m2, Destinadas a
culturas macrotérmicas integradas em REN
Espaços Agrícolas - Áreas agrícolas sociais: II, – Não integrados em RAN ou REN
Espaços Agrícolas - Áreas agrícolas sociais: II2, – Integradas em REN
Espaços Florestais - F1: Áreas sem limitações ou com moderadas limitações à intensificação
da produção lenhosa
Espaços Florestais - F2: Áreas destinadas a instalação ou melhoramento das pastagens de
montanha
Espaços Naturais - N1, Mata de proteção a reconverter ou estabelecer
Espaços Naturais - N2, Mato de proteção a reconverter ou estabelecer
Espaços Naturais - Leitos de cursos de água e Mata ribeirinha
Espaços Naturais - Orlas e sebes vivas
Espaços destinados a indústria extrativa - Área de indústria extrativa proposta
Espaços Canais - Rede ferroviária
Espaços Canais - Rede rodoviária prevista
Unidades Operativas de Planeamento e Gestão
Espaço urbano e urbanizável - Aglomerados urbanos abrangidos por planos de urbanização Área predominantemente Residencial - tipo 1
Espaço urbano e urbanizável - Aglomerados urbanos abrangidos por planos de urbanização Área predominantemente Residencial - tipo 3
Aglomerados urbanos abrangidos por PU – Área predominantemente Habitacional Unifamiliar
– tipo 4
Espaço urbano e urbanizável - Aglomerados não abrangidos por PU: Área predominante
habitação unifamiliar
Espaço urbano e urbanizável - Área industrial ou de armazenagem (PP propostos: 20- Área
industrial de Gândara, 25- Área industrial de Vitorino de Piães, 26- Área Industrial de Anais,
29- Parque municipal de sucatas)
Espaço urbano e urbanizável - Área de grandes equipamentos (UOPG30 PP Aeródromo de
Ponte de Lima, proposto)
Espaço não urbano - Área agrícola incluída na RAN
Espaço não urbano - Área predominantemente agrícola não incluída na RAN
Espaço não urbano - Área arborizada para proteção de ecossistemas
Espaço não urbano - Área predominantemente florestal de produção condicionada
Espaço não urbano - Área predominantemente florestal estruturante
Espaço não urbano - Área predominantemente florestal de produção livre
Espaço não urbano - Área arqueológica
Espaço não urbano - Património classificado -Área de proteção
Unidade Operativa de Planeamento e Gestão – UOPG2 (PU do Freixo), UOPG 26, UOPG 25,
UOPG29, UOPG30 (PP, UOPG10, UOPG11, UOPG20, UOPG1 (PU de Ponte de Lima), UOPG4
(PU de Refóios)
Cursos de água
Solo de urbanização programada: Zonas de construção do tipo I
Solo Urbanizado: Zonas de construção de transição
Solo Urbanizado: Zonas de construção de colmatação/ continuidade
Solo Urbanizado: Zonas de equipamentos existentes
Solo Rural: Espaços agrícolas
Áreas com risco: Zonas ameaçadas pelas cheias
Áreas com risco: Áreas com risco de erosão
Redes de infraestruturas viárias - Rede primária existente
Redes de infraestruturas viárias - Rede terciária existente
Espaços naturais: Lagoas
Espaços naturais: Galerias ripícolas
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Concelhos
Troços e subestações

Arcos de Valdevez
32D, 38A, 38B e 39

Paredes de Coura
33C, 34A, 34B, 35, 36A, 36B

Valença
36A

Monção
37, 38B, 39, 40, 41A, 41B

Melgaço
41B e 42

Cartas de Ordenamento
Espaços naturais: Zonas de mata ribeirinha
Espaços florestais: Zonas Florestais de proteção
Espaços florestais: Zonas florestais de conservação/ compartimentação
Espaços florestais: Zonas florestais do domínio silvo-pastoril
Estrutura Ecológica Municipal
Áreas de proteção à paisagem e à floresta: Áreas de elevado valor paisagístico
Espaço urbanizado – Aglomerado estruturante
Espaço agrícola - Área agrícola complementar
Espaço agrícola - Área agrícola condicionada
Solo rural: Espaço Florestal - Espaço Florestal de produção
Solo rural: Espaço Florestal - Espaço Florestal de proteção
Solo rural: Espaço Florestal - Espaço Florestal e silvo-pastoril
Solo rural: Espaço natural
Outras Infraestruturas - Parque eólico existente
Outras Infraestruturas - Parque eólico proposto
Espaços de construção condicionada
Espaços agrícolas - Áreas agrícolas
Espaços agrícolas - Reserva Agrícola Nacional
Espaços florestais
Espaço natural - Uso florestal
Espaço natural - Uso natural
Solo Rural: Espaço agrícola complementar
Solo Rural: Espaço Florestal - Espaço florestal de produção
Solo Rural: Espaço Florestal - Espaço florestal de proteção e conservação
Solo urbano: Solo urbanizado predominantemente de utilização residencial, comércio e
serviços – Espaço Predominantemente Unifamiliar
Solo Rural: Espaço agrícola complementar
Solo Rural: Espaço agrícola condicionado
Solo Rural: Espaço florestal de produção
Solo Rural: Espaço florestal de proteção e conservação
Solo rural: Espaços naturais - Florestas e matagais naturais
Solo rural: Espaços naturais - Rios
Espaços canais: Infraestruturas - Parques eólicos
Solo urbano: Espaços de atividades económicas
Solo urbano: Espaços urbanos de baixa densidade
Solo urbano: Solo urbanizável - UOPG propostas: UOPG8
Solo rural: Espaço agrícola
Solo rural: Espaço florestal - Proteção e conservação
Solo rural: Espaço florestal – Produção
Espaços canais: Estrada nacional
Espaços canais: Estrada a municipalizar

No que respeita a Condicionantes, na tabela seguinte faz-se a síntese das cartas de condicionantes dos
PDM abrangidos, assinalando-se também áreas ardidas e outras condicionantes que, embora não
expressas nesta cartografia, afetam o solo em causa.
Tabela 9 - Síntese das cartas de condicionantes dos PDM abrangidos, assinalando-se
também áreas ardidas e outras condicionantes.
Concelhos
Troços e subestações

Vila do Conde
4, 5, 6, 2 e S’’VV”

Condicionantes
RAN
REN
Linhas de água
Zonas de proteção do aeroporto
Canais de proteção específica: Feixe hertziano
Canais de proteção específica: Existente IC1

Áreas ardidas
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Concelhos
Troços e subestações
Vila Nova de Famalicão
4, 5 e S’’VV”

Condicionantes
Património natural: RAN
Património natural: REN
Património natural: Linhas de água
Servidão aeronáutica aeródromo de Vilar da Luz

Áreas ardidas

Póvoa do Varzim
3e6

Reservas - Reserva Agrícola Nacional
Reservas - Reserva Ecológica Nacional
Espaços Florestais: Zona Florestal Condicionada
Linhas de alta tensão
Posto de transformação
Linha de caminho-de-ferro

DGEG- Áreas potenciais
Autoestrada
Áreas ardidas

Barcelos
3, 5, 9, 10A, 10B, 11, 12A,
12B, 13, 14, 15, 16 e 17

RAN
REN
Concessões mineiras: Pedreira
ETAR: Zona de proteção à estação de tratamento de águas residuais
Zona de proteção a marcos geodésicos
Rede ferroviária
Leito e curso de água

Áreas ardidas

Ponte de Lima
16, 17, 18, 19, 20, 21, 22,
23, 24, 25, 26, 27, 28, 29,
30, 31, 32A, 32B, 32C, 32D,
33A, 33B, 33C, 38A e
S”VIB”A S”VIB”C

Domínio hídrico: linhas de água e rio Lima com leito de cheia
REN
RAN
Regime florestal
Rede Natura 2000
Rede rodoviária nacional: Rede fundamental
Rede rodoviária nacional: Outras estradas
Rede rodoviária nacional: Áreas non aedificandi
Rede rodoviária municipal: Estradas municipais
Rede rodoviária municipal: Caminhos municipais
Rede de abastecimento de gás natural
Linhas elétricas de alta tensão
Linhas elétricas de média tensão
Servidões radioelétricas
Regime florestal
Delimitação de unidades operativas de planeamento e gestão (PU de Refóios, PU de Ponte de
Lima)

Áreas ardidas

Viana do Castelo
14, 18 e S”VIB”B

Domínio hídrico: Leitos de cursos de água e das águas do mar
Domínio hídrico: Zonas ameaçadas pelas cheias
Infraestruturas Básicas: Gasoduto- Espaço canal
Infraestruturas Básicas: Linhas de média tensão
Áreas de reserva, proteção e conservação da natureza: REN
Áreas de reserva, proteção e conservação da natureza: RAN
Áreas de reserva, proteção e conservação da natureza: Áreas sujeitas a regime florestal
Áreas de reserva, proteção e conservação da natureza: Áreas percorridas por incêndio
Infraestruturas de transportes e comunicações: Estradas nacionais
Infraestruturas de transportes e comunicações: Estradas municipais
Infraestruturas de transportes e comunicações: Feixes hertzianos

Áreas ardidas

Arcos de Valdevez
32D, 38A, 38B e 39

Recursos agrícolas e florestais: Regime florestal
Recursos agrícolas e florestais: RAN
Recursos ecológicos: REN
Recursos ecológicos: Rede Natura 2000 - REN SIC Corno de Bico
Leitos e margens dos cursos de água não navegáveis nem flutuáveis
Rede rodoviária municipal: Estradas municipais
Rede rodoviária municipal: Caminhos municipais
Rede rodoviária nacional: Estrada nacional

Áreas ardidas
Paredes de Coura
33C, 34A, 34B, 35, 36A, 36B

REN
Leitos de cursos de água
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Concelhos
Troços e subestações

Condicionantes
RAN
Regime florestal

Áreas ardidas
Recursos agrícolas e florestais: REN
Recursos agrícolas e florestais: Regime florestal parcial
Recursos agrícolas e florestais: RAN
Domínio Hídrico
Rede elétrica de média tensão

Valença
36ª

Áreas ardidas

Monção
37, 38B, 39, 40, 41A, 41B

Recursos agrícolas e florestais: REN
Recursos agrícolas e florestais: Regime florestal parcial
Rede elétrica: Rede de média tensão
Rede elétrica: Rede de alta tensão
Recursos hídricos: Captações de águas subterrâneas para abastecimento público
Recursos hídricos: Domínio hídrico
Estradas e caminhos municipais: Estradas municipais
Abastecimento de água: Reservatório de água
Abastecimento de água: Adutor
Recursos naturais: Rede Natura 2000, rio Minho

Áreas ardidas

Melgaço
41B e 42

Recursos hídricos: Leito e margem rio Minho
Recursos hídricos: Cursos de água (leitos e margens) REN
Recursos hídricos: Linha de água
Recursos agrícolas e florestais: RAN
Recursos ecológicos: REN
Recursos ecológicos: Rede Natura 2000
Infraestruturas transporte e telecomunicações: Feixe hertziano Melgaço – Monção

Áreas ardidas

Da análise dos regulamentos dos PDM conclui-se:


PDM de Vila do Conde - para além da compatibilidade com os usos dominantes, as ações de
edificabilidade não poderão pôr em causa o correto ordenamento e o enquadramento paisagístico
da envolvente. Nos Espaços Urbanos e Urbanizáveis, depende da ponderação por parte da
Autarquia, da compatibilidade com os usos dominantes e do cumprimento do regime jurídico das



servidões e restrições de utilidade pública que ocorrem no concelho;
PDM de Vila Nova de Famalicão - a edificabilidade depende da compatibilidade com usos
preferenciais e dominantes e do cumprimento do regime das servidões e restrições de utilidade



pública que ocorrem no concelho;
PDM de Póvoa do Varzim - nos Espaços Urbanos e Urbanizáveis, os usos admissíveis dependem
da compatibilidade com os usos preferenciais, dependendo a sua viabilização da apreciação da
Autarquia. O artigo 28.º - Interdições ao uso, para a Zona florestal condicionada (coincidente
com REN e encostas com declives acentuados conducentes a elevados riscos de erosão), através
do seu n.º 3, apenas admite edificabilidade para reservatórios de água e instalações de deteção e
combate a fogos, não admitindo assim a edificabilidade prevista no EIA, pelo que só será
considerável a sobrepassagem de linhas. Para as restantes classes de espaços e para áreas
sujeitas a servidões e restrições de utilidade pública, a viabilidade depende de parecer favorável
das tutelas respetivas.
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PDM de Barcelos - nos Espaços Urbanos e Urbanizáveis destinam-se preferencialmente a uso
residencial, admitindo apenas outros usos desde que não criem condições de incompatibilidade
com a função residencial. Nos Espaços Agrícolas, quando integrados em RAN, serão admitidos os
usos compatíveis com o respetivo jurídico. Nos solos integrados em espaços agrícolas poderão
ser admitidas construções desde que destinadas a equipamentos públicos, carecendo de
reconhecimento de interesse municipal e existência prévia de estudo de justificação e
enquadramento (alínea c) do n.º 2 do artigo 40.º). Para os Espaços Florestais, Áreas sem
limitações ou com moderadas limitações à intensificação da produção lenhosa, a construção de
equipamentos públicos obedece às mesmas condições quando ocorrem em espaços agrícolas
(alínea d), n.º 5.1 do artigo 42.º), enquanto que, quando respeitarem a Áreas destinadas a
instalação ou melhoramento das pastagens de montanha, os usos e ações são os admissíveis no
regime jurídico da REN. Para os Espaços Naturais verifica-se:

 Orlas e Sebes Vivas: a conservação desta vegetação é da responsabilidade do
proprietário, empresa possuidora ou gestora dos terrenos abrangidos (artigo 50.º), pelo
que não deverão ser afetadas pela ocupação de apoios de linhas;

 Mato ou Mata de proteção a reconverter ou a estabelecer, que ocupam maioritariamente
as encostas com risco de erosão pelo declive, desenvolvimento do solo e coberto vegetal,
aumentando a sensibilidade ao fogo e dificultando o seu controlo: o n.º 4 do artigo 52.º
determina que nele só poderão ser permitidas construções destinadas a instalações de
vigilância e combate a fogos florestais, instalações adstritas à exploração e manutenção
florestal e carecendo de reconhecido interesse turístico, pelo que se poderá considerar
compatível a sobrepassagem de linhas mas não a construção de apoios;
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Nas restantes classes de espaço e áreas sujeitas a servidões e restrições de utilidade pública, a


viabilidade depende de parecer favorável das tutelas respetivas.
No PDM de Ponte de Lima, para os Espaços Urbanos ou Urbanizáveis estabelece-se:

 Nos aglomerados urbanos não abrangidos por planos de urbanização (artigo 38.º), a área
é predominantemente residencial unifamiliar, admitindo-se outros, desde que sejam
compatíveis com a atividade residencial e estejam integradas nas condições de
edificabilidade exigidas para o local;

 Nos aglomerados urbanos abrangidos por planos de urbanização (artigo 42.º)
constituídos por Área predominantemente residencial abrangidos pela área de estudo do
EIA, admitem-se usos compatíveis como referenciados no ponto anterior. Quando
corresponderem Área Industrial ou de Armazenagem (artigo 45.º), área industrial ou de
armazenagem, destinada à instalação de empreendimentos industriais de qualquer classe
e de armazéns, permitindo-se a coexistência de serviços e equipamentos relacionados
com essas atividades, desde que não criem condições de incompatibilidade e estejam
integrados nas condições de edificabilidade exigidas para o local;

 Para a Área de grandes equipamentos, que o projeto afeta em solo que integra a
UOPG30 no troço 28 (PP Aeródromo de Ponte de Lima, proposto) o n.º 3 do artigo 48.º
refere que a edificabilidade se restringe ao mínimo necessário para viabilizar a exploração
deste equipamento. Não se detetou no EIA a análise da ponderação da viabilidade deste
troço face à concretização deste equipamento;

Para o Espaço não urbano, no PDM de Ponte de Lima:

 Área predominantemente agrícola incluída na RAN, o artigo 50.º indica que quando esta
coincidir com área integradas em RAN se aplica o respetivo regime jurídico;

 Em Área predominantemente florestal de produção livre, que o artigo 51.º define como
de uso florestal, onde são permitidas plantações ou sementeiras de espécies de rápido
crescimento e de todas as outras que se adaptem ao ecossistema, que incluem áreas
florestais remanescentes da delimitação da área florestal de produção condicionada e
áreas florestais de complementaridade agrícola não incluídas na RAN e na REN. O n.º1 do
artigo 53.º indica que a edificabilidade se admite em situações compatíveis e previstas
em plano de gestão florestal aprovado pela autoridade florestal nacional, podendo o
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Município (n.º 2 do mesmo artigo), fundamentado no agravamento das condições de
acesso, de serviço das infraestruturas de abastecimento e drenagem, de enquadramento
paisagístico ou de preservação de valores culturais, condicionar e até inviabilizar as
situações previstas no número anterior. Pelo n.º 4 do mesmo artigo, nos terrenos
percorridos por incêndio não é permitida a alteração do uso, designadamente a
edificabilidade, num prazo de 10 anos decorrido sobre essa ocorrência, aplicando-se a
legislação vigente que regulamenta estas situações;

 Em Área predominantemente florestal de produção condicionada, o artigo 55.º
caracteriza como de uso florestal condicionado à exploração intensiva dos solos,
determinando que não serão permitidas quaisquer construções, exceto quando
destinadas à prevenção e combate de fogos florestais e com aprovação das entidades
competentes. Assim, não se verificará compatibilidade para edificação de apoios nestas
áreas;

 A Área predominantemente florestal estruturante, que se destina ao uso florestal, visando
fundamentalmente

a

conservação

dos

maciços

arborizados

que

estruturam

e

compartimentam a paisagem, constituindo referências fundamentais para o seu equilíbrio
e desempenhando uma ação estabilizadora importante como fatores naturais de
regularização climática, regulando-se a edificabilidade no artigo 58.º, traduzindo-se em
situação análoga ao já indicado para a Área predominantemente florestal de produção
livre;

 Na Área arborizada de proteção de ecossistemas, que o artigo 61.º define como de
proteção e recuperação de valores ecológicos, florísticos e faunísticos, compreendendo
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manchas de folhosas autóctones, faixas envolventes dos principais cursos de água e, de
um modo geral, toda a arborização ripícola, e onde se admite apenas construções de
caráter precário integradas em projetos turísticos ou de valorização ambiental aprovados
pela CCDR/N. Registam-se nos troços 22, 32B e 32C, em expressão muito reduzida e no
que respeita à viabilidade do projeto, não poderão receber apoios;
Nas restantes classes de espaço deste concelho e nas áreas sujeitas servidões e restrições de


utilidade pública, a viabilidade depende de parecer favorável das tutelas respetivas.
Na área do PDM de Viana do Castelo para os Espaços Agrícolas, o articulado do regulamento
define que quando se inserirem em RAN se aplica o respetivo regime (artigo 14.º), sendo possível
viabilizar utilizações não agrícolas previstas no RJRAN e nas condições aí estabelecidas, nas Áreas
de Elevado Valor Paisagístico, carecendo construção de infraestruturas de reconhecido interesse
municipal sem localização alternativa viável. Os Espaços Florestais podem ser cumulativamente
Áreas de Elevado Valor Paisagístico. Quando integrados em REN (artigo 17.º), devem observar
esse regime. Nos Espaços Florestais de Elevado Valor Paisagístico e nos restantes espaços
florestais é admitida a construção de infraestruturas de reconhecido interesse municipal sem
localização alternativa viável. Os Espaços Naturais, que integram REN e Rede Natura 2000,
observando os respetivos regimes (artigo 33.º). Os Espaços Naturais de Elevado Valor
Paisagístico são non aedificandi admitindo exceções como a construção de infraestruturas de
reconhecido interesse municipal sem localização alternativa viável (artigo 34.º), o mesmo
sucedendo para as construções nos restantes Espaços Naturais. Para as categorias de Solo
Urbano abrangidas pelos traçados analisados no EIA, destinam-se essencialmente à localização
de atividades habitacionais, comerciais, turísticas, equipamentos e serviços, sendo admissíveis
outras atividades, nomeadamente industrial e de armazenagem, desde que daí não resultem
condições de incompatibilidade com a atividade habitacional nem as especificadas no n.º 3 do
artigo

62.º,

nomeadamente

não

configurem

intervenções

que

contribuam

para

a

descaracterização ambiental e para a desqualificação estética da envolvente. Nas restantes
categorias de espaço e nas áreas sujeitas servidões e restrições de utilidade pública, deverá


observar-se o parecer das tutelas respetivas.
Na área integrada no PDM de Arcos de Valdevez, nos Espaços Agrícolas que correspondem a
Área agrícola condicionada, quando integrando RAN observam este regime jurídico. Integrando
cumulativamente REN e Rede Natura 2000, aplicam-se também cumulativamente os respetivos
regimes (artigo 21.º), sendo admitida a construção de infraestruturas de interesse relevante
reconhecido pela Autarquia e condicionada a sua construção em áreas integradas na Rede Natura
2000, não abrangidas pelo Plano de Ordenamento do PNPG, ficando as ações admitidas nos
termos anteriores ficam condicionadas a uma apreciação favorável do seu impacto paisagístico,
ambiental e patrimonial, por parte do Município, da qual poderá resultar o respetivo
indeferimento.
Em Espaço Agrícola Complementar admitem-se infraestruturas e empreendimentos de interesse
relevante, reconhecido pela Câmara Municipal e pelas entidades com tutela no território (artigo
17.º), sendo condicionadas quando integradas em Rede Natura 2000 e não abrangidas pelo Plano
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de Ordenamento do PNPG. Quando esses estiverem submetidos cumulativamente a REN,
observam este regime jurídico e ficam condicionadas a uma apreciação favorável do seu impacto
paisagístico, ambiental e patrimonial, por parte do Município, da qual poderá resultar o respetivo
indeferimento.
Pelo artigo 26.º, o Espaço Florestal fica sujeito às restrições e servidões de utilidade pública
aplicáveis. No Espaço Florestal de Produção são permitidas edificações ou instalações de
equipamentos considerados de interesse municipal (alínea d) do n.º 2 do artigo 28.º) e nas áreas
integradas na Rede Natura 2000, não abrangidas pelo POPNPG e pelo POATAL, são condicionadas
a realização e instalação infraestruturas (alínea b) do nº4 do artigo 28.º). Nas Áreas de Floresta
Silvo Pastoril, a edificabilidade é semelhante à do Floresta de Produção. A edificabilidade nas
áreas de floresta de proteção limita-se exclusivamente à consolidação de aglomerados urbanos
preexistentes e às situações isoladas descritas a seguir, sem prejuízo do cumprimento do disposto
na legislação aplicável e de parecer vinculativo da entidade competente: ações previstas no
regime da REN, ações de edificação ou outras formas de ocupação, cujo interesse público seja
reconhecido pela Assembleia Municipal, sem prejuízo de outras condicionantes legais aplicáveis,
ficam sujeitas à concordância do município, independentemente do cumprimento das
condicionantes legalmente aplicáveis, não podendo em caso algum perturbar o equilíbrio estético
ou ambiental da paisagem (artigo 35.º).
Nas restantes categorias de espaço e nas áreas sujeitas servidões e restrições de utilidade


pública, deverá observar-se o parecer das tutelas respetivas.
Na área do PDM de Paredes de Coura, nos Espaços de construção condicionada, que
correspondem a aglomerados dispersos de caracter rural em parcelas autónomas (artigo 29.º), o
uso dominante é o habitacional, admitindo-se atividades complementares desde que não criem
incompatibilidades com a função residencial. Aos Espaços agrícolas integrados em RAN aplica-se
a legislação respetiva em vigor (artigo 57.º) e para os não RAN (artigo 58.º) admitem-se
iniciativas de reconhecido interesse público quando não houver alternativa viável à sua
implantação.
Para os Espaços Florestais, o artigo 60.º determina que o uso nas áreas sujeitas a regime
florestal depende da entidade de tutela e da Autarquia, para áreas inferiores a 50 ha. Atendendo
ao impacte visual e ambiental, admitem-se iniciativas de reconhecido interesse público.
Os Espaços Naturais, cujo uso dominante poderá ser o de conservação dos usos naturais ou
florestais (artigo 63.º), sujeitam à legislação em vigor para a REN e Domínio Hídrico, aplicando-se



no território do concelho o regime jurídico das servidões e restrições públicas que nele incidam.
Na área abrangida pelo PDM de Valença, para os Espaços Agrícolas Complementares, o artigo
Espaço Agrícola Complementar (artigo 24.º) é preferencialmente destinado a atividades agrícolas,
agroflorestais, e pastoris, admitindo-se excecionalmente outros usos, designadamente, entre
outros, infraestruturas e pecuários, devendo observar a legislação em vigor para os regimes da
REN e da Rede Natura 2000.
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Nos Espaços Florestais de Produção poderão admitir-se excecionalmente infraestruturas de
interesse municipal (alínea e) n.º 1 do artigo 30.º) e sempre que este espaço seja cumulativo
com a área afeta aos regimes da REN, da RAN, do Regime Florestal e da Rede Natura 2000,
qualquer solicitação deverá observar a respetiva legislação em vigor e adotar as correspondentes
orientações de gestão. Em Espaço Florestal de Proteção e Conservação é permitida a instalação
de Infraestruturas de interesse municipal, como tal reconhecidas pela Assembleia Municipal,
observando-se a legislação em vigor para os regimes da REN, da RAN, do Regime Florestal
Parcial e Rede Natura 2000 (artigo 34.º).
Para as servidões e restrições de utilidade pública presentes no território do concelho aplicam-se


os respetivos regimes legais em vigor.
Pelo PDM de Monção, o Espaço Agrícola é constituído pelas seguintes subcategorias:

 Espaço Agrícola Condicionado, que poderá integrar RAN, REN, Regime Florestal e Rede
Natura 2000, submetendo-se aos regimes respetivos, admite ainda a construção e
instalação de infraestruturas de interesse municipal.

 Espaço Agrícola Complementar é preferencialmente destinado a atividades agrícolas,
agroflorestais, e pastoris, admitindo-se outros usos, designadamente: habitacionais, de
comércio e serviços, industriais, turísticos, de equipamentos e infraestruturas (artigo
28.º).
Quanto ao Espaço Florestal, pelo n.º 3 do artigo 31.º a edificabilidade ou quaisquer obras
realizadas em propriedades integradas ou confinantes com terrenos submetidos ao Regime
Florestal necessita de parecer da entidade de tutela, enquanto o n.º 4 do mesmo artigo interdita
a edificabilidade em espaços florestais com grau de risco de incêndio elevado e muito elevado
(sublinhamos que se trata de norma própria do regulamento do PDM e não de remissão para a
legislação específica em vigor). Em Espaço Florestal de Proteção e Conservação admite-se a
construção e instalação de infraestruturas de interesse municipal (artigo 34.º). Em Espaço
Florestal de Produção (artigo 35.º), onde podem ocorrer pequenas áreas sujeitas a Regime
Florestal Rede Natura 2000, REN e RAN, poderá ser excecionalmente admitido a construção de
infraestruturas de interesse municipal.
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Troços 36B, 37, 38B,39, 40, 41A, 41B e 42 em território do concelho de Monção em
espaços florestais com grau de risco de incêndio elevado e muito elevado

Os Espaços Naturais compreendem o Sítio de Importância Comunitária (SIC) “Rio Minho”
(PTCON0019), segundo o artigo 43.º, sendo a realização de obras de construção civil,
nomeadamente construção de infraestruturas fora de perímetros urbanos sujeita a parecer da
entidade da tutela.
Em Solo Urbano (artigo 56.º) é permitida a realização de ações de reconhecido interesse público,
nacional, ou local, nomeadamente a construção de infraestruturas desde que enquadráveis e não
conflituais com as atividades e usos preferenciais (habitacionais, de comércio e de serviços,
industriais, turísticas, de equipamentos públicos ou privados de uso coletivo, e de recreio e lazer).
No território do concelho de Monção observam-se ainda as disposições referentes a proteções,


servidões administrativas e restrições de utilidade pública constantes da legislação.
Na área onde vigora o PDM de Melgaço e, nas áreas abrangidas pelas servidões e restrições de
utilidade pública, aplica-se o respetivo regime legal em vigor. Em Solo Rural (artigo 19.º), as
novas edificações, fora das áreas edificadas consolidadas, têm de salvaguardar, na sua
implantação no terreno, as regras definidas no Plano Municipal de Defesa da Floresta Contra
Incêndios (PMDFCI). Em Espaço Agrícola (artigo 19.º) admite-se edificabilidade de outros usos,
desde que garantam na sua implantação as condições de edificabilidades prevista para a tipologia
das outras formas aqui viabilizáveis e, atendendo para tal às disposições previstas na legislação
de segurança contra incêndios em edifícios, o mesmo sucedendo em Espaço de Uso Múltiplo
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Agrícola e Florestal, sendo a instalação de infraestruturas de produção e transporte de energia e
telecomunicações considerada compatível em solo rural, nos termos da alínea e) do artigo 21.º.
Em Solo Urbanizado, Espaços Urbanos de Baixa Densidade (artigo 52.º) que constituem transição
entre o solo urbano e o solo rural, com ocupação linear e isolada, onde predomina a habitação,
com forte presença de usos como a armazenagem, apoios à atividade agrícola e pequena
indústria, poderão ser admitidos outros usos desde que não se afete negativamente a área
envolvente do ponto de vista paisagístico e não criem condições de incompatibilidade com o uso
dominante. Os Espaços de Atividades Económicas (artigo 59.º) destinam -se preferencialmente
ao acolhimento de atividades económicas e industriais em geral, armazéns, e apoio à atividade,
podendo acolher outros usos desde que compatíveis com a utilização dominante, com especiais
necessidades de afetação e organização do espaço urbano.
Pelo artigo 63.º, o Espaço Urbanizável é constituído por áreas não consolidadas que ainda não
possuem de forma estruturada características para serem incluídas nos espaços urbanizados,
corresponde a áreas de expansão urbana empresarial, industrial, residencial, turismo, cultural, ou
outras. A execução programada deste PDM traduz-se em UOPG, que o troço 42 afeta, sendo esta
de Tipo 4 - Áreas de Atividades Económicas (artigo 80.º), denominada por UOPG 8 – Alvaredo. O
seu é objetivo é disponibilizar solo urbano adaptado à procura verificada para o desenvolvimento
de potenciais atividades económicas, definir uma solução equilibrada de aproveitamento
urbanístico, potenciar atividades económicas e a criação de emprego, reduzir os impactos de
tráfego rodoviário de pesados na zona urbana e promover articulação e compatibilização com as
zonas industriais existentes e propostas. Assim, a proposta deste traçado do EIA fica severamente
limitado em termos de condições de compatibilidade com o uso previsto nestas UOPG.
Condicionantes
Na área em análise no EIA, regista-se a ocorrência de áreas sujeitas a condicionantes e servidões e
restrições de utilidade pública que implicam limitações ao uso do solo:






Domínio Público Hídrico;
Recursos geológicos - Pedreiras;
Recursos agrícolas e florestais - Reserva Agrícola Nacional, Regime florestal, povoamentos
percorridos por incêndios florestais percorridos por incêndios, corredores ecológicos dos PROF,
árvores e arvoredos de interesse público, obras de aproveitamento hidroagrícola (regadios
tradicionais);



Recursos ecológicos - Reserva Ecológica Nacional, Áreas Protegidas, Rede Natura 2000;



Equipamentos;





Património Edificado - Imóveis classificados, Edifícios Públicos e de Interesse Público;
Infraestruturas - abastecimento de água, drenagem de águas residuais, rede elétrica, gasoduto,
rede rodoviária nacional, rede rodoviária regional, estradas e caminhos municipais, rede
ferroviária, aeroportos e aeródromos, telecomunicações e marcos geodésicos.
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Reserva Ecológica Nacional
No que respeita à Reserva Ecológica Nacional, os traçados e localizações de subestações em áreas que a
integram, constando como tal nas cartas publicadas pelos seguintes diplomas legais (a REN de Melgaço
em vigor, tal como o respetivo PDM têm publicação posterior ao início do presente procedimento de AIA):
Tabela 10 – Diplomas legais que aprovam a REN em vigor nas áreas interferidas pelos
traçados da linha e localizações da Subestação.
Concelhos
Troços
Vila do Conde
4, 5, 6, 2 e S’’VV”
Vila Nova de Famalicão
4, 5 e S’’VV”
Póvoa do Varzim
3e6
Barcelos
3, 5, 9, 10A, 10B, 11, 12A,
12B, 13, 14,15,16 e 17
Ponte de Lima
16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23,
24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31,
32A, 32B, 32C, 32D, 33A, 33B,
33C,38A e S”VIB”A, S”VIB”C
Viana do Castelo
14, 18 e S”VIB”B
Arcos de Valdevez
32D, 38A, 38B e 39
Paredes de Coura
33C, 34A, 34B, 35,36A,36B
Valença
36A
Monção
37,38B, 39, 40, 41A, 41B
Melgaço
41B e 42

REN em vigor - Publicação
RCM n.º 149/98, de 22 de dezembro
Portaria n.º 71/2012, de 23 de março
RCM n.º 63/2000, de 29 de junho
Portaria n.º 31/2011, de 11 de janeiro (exclusão de uma área, subdivida em duas, destinada à
área industrial da LEICARCOOP)
RCM n.º 43/96, de 17 de abril

Portaria n.º 263/2011, de 9 de setembro
Aviso n.º 8534/2013, de 5 de julho (alteração das folhas B1 e C)

RCM n.º 109/2008, de 11 de julho
RCM n.º 35/2008, de 25 de fevereiro
RCM n.º 144/96, de 11 de setembro
Portaria n.º 70/2012, de 23 de março (só entrará em vigor com a publicação da revisão do
PDM)
Portaria n.º 14/2012, de 16 de janeiro
Aviso n.º 520/2014, de 13 de janeiro (alteração das folhas n.º 9.1.3, 9.1.4 e 9.1.5 – eliminação
de leitos de cursos de água)
Portaria n.º 470/2010, de 7 de julho
Portaria n.º 162/2013, de 23 de abril

Na área abrangida pelos troços, pelas características inerentes ao projeto, regista-se a incidência de uma
área extensa de REN, sendo seguintes os sistemas afetados, por ordem de frequência:


Áreas com risco de erosão



Leitos de cursos de água







Cabeceira de linhas de água
Áreas de máxima infiltração
Zonas ameaçadas pelas cheias

No que respeita aos locais estudados para localização da subestação, verifica-se que todas as três
hipóteses ocupam áreas integradas em REN, sendo a solução que menos área ocupa em REN a
designada como S”VIB”C. Assim, verifica-se:
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Tabela 11 – Subsistemas de REN ocupados pelas localizações da Subestação.
Subestação
S”VIB”A
(Ponte de Lima)
S”VIB”B
(Viana do Castelo)
S”VIB”C
(Ponte de Lima)

Sistema de REN
Cabeceiras de linhas de água
Áreas com risco de erosão
Leitos de cursos de água
Cabeceiras de linhas de água
Áreas de infiltração máxima
Áreas com risco de erosão
Cabeceiras de linhas de água
Áreas com risco de erosão
Leitos de cursos de água

De acordo com o regime jurídico da REN, Decreto-Lei n.º 166/2008, de 22 de agosto, com a redação
conferida pelo Decreto-Lei n.º 239/2012, de 2 de novembro, considera-se que o uso e ações previstas
neste EIA poderão ser compatíveis com os objetivos de proteção ecológica e ambiental e de prevenção e
redução de riscos naturais de áreas integradas em REN, de acordo com o indicado nos n.os 2 e 3 do artigo
20.º, estando prevista na alínea f) Produção e distribuição de eletricidade a partir de fontes de energia

renováveis (instalações de produção de eletricidade a partir de fontes de energia renováveis nos termos
do regime legal aplicável), do grupo II – Infraestruturas do Anexo II desse diploma, carecendo de
comunicação prévia por parte da CCDR. No entanto, e de acordo com o n.º 7 do artigo 20.º, quando a
pretensão em causa esteja sujeita a procedimento de impacte ambiental ou de avaliação de incidências
ambientais, a pronúncia favorável da CCDR no âmbito desses procedimentos corresponde a emissão de
autorização.
A Portaria n.º 419/2012, de 20 de dezembro, que procede à definição das condições e requisitos a que
estão sujeitos os usos e ações nos termos acima mencionados, no seu Anexo I e para a alínea designada,
não indica requisitos específicos para a sua realização, indicando no seu Anexo II que carece de parecer
obrigatório e vinculativo por parte da APA (Agência Portuguesa do Ambiente) nos casos em que afete
“Áreas de elevado risco de erosão hídrica do solo” e “Zonas ameaçadas pelas cheias e pelo mar”,
entidade que se deverá pronunciar igualmente sobre Domínio Hídrico.
No que respeita a Recursos Geológicos, consta no EIA parecer da DGEG, que emite parecer favorável a
esta fase de projeto, reservando pronúncia em fase de RECAPE.
De igual modo, consta parecer da Autoridade Nacional de Proteção Civil (ANPC), mencionando não
verificarem pontos de scooping dentro da área e projeto, estabelecendo, no entanto recomendações a
considerar na fase de construção e exploração, que se prendem com medidas de defesa de floresta
contra incêndio e pontos de água de 1ª ordem para abastecimento de aeronaves de combate a incêndio.
O Estado Maior da Força Aérea pronuncia-se sobre o EIA indicando que este não interfere com Servidão
de Unidades afetas à Força Aérea, não se prevendo interferência no funcionamento dos respetivos feixes
hertzianos, indicando que o traçado final e perfil das linhas deverá ser alvo de parecer desta entidade,
referindo as normas a que a sinalização das linhas deverá respeitar.
Sobre as servidões aeronáuticas e como reconhecido no parecer da ANA Aeroportos foram traduzidas no
EIA todas as condicionantes aeronáuticas indicadas por esta entidade. De acordo com o esclarecimento
apresentado no Aditamento de novembro de 2013, quanto à servidão aeronáutica do Aeroporto Francisco
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Sá Carneiro, concluiu viabilidade de desenvolvimento de projeto no troço 4 e subestação S”VV”, o mesmo
sucedendo para a servidão do Aeródromo de Vilar da Luz (Maia) que afeta o troço 5.
O parecer da REN Gasodutos define as formas de compatibilizar as futuras linhas elétricas e subestações
com a Rede Nacional de Transporte de Gás.
A EDP - Gestão da Produção de Energia S.A. emitiu parecer indicando que a área do projeto do EIA não
interfere com qualquer projeto em curso ou previsto por essa entidade.
Para os marcos geodésicos, o parecer da DGT indica os vértices geodésicos que se situam na área do
projeto, referindo que qualquer instalação terá que respeitar uma área circunjacente nunca inferior a
15 m, não podendo constituir obstáculo à visibilidade das direções de triangulação e a necessidade de
preservar as marcas de nivelamento, nomeadamente ao longo das EN 13, 15, 101, 103 e 206.

C.

Identificação e avaliação de impactes

O EIA identifica e avalia os principais impactes no ambiente suscetíveis de serem originados pela
implantação do Eixo da RNT entre “Vila do Conde”, “Vila Fria B” e a rede elétrica de Espanha, a 400 kV e
faz a avaliação comparativa dos vários troços em estudo para a implantação das duas linhas que o
compõem e das três localizações alternativas para a subestação de “Vila Fria B”, de forma a permitir a
seleção dos troços e localizações ambientalmente mais favoráveis para o desenvolvimento posterior dos
respetivos projetos de execução.

C.1. Uso do Solo
C.1.1. Linhas Elétricas
Fase de construção
Os impactes sobre as áreas de matos estão associados à necessidade de proceder ao corte de vegetação
para a abertura de caminhos de acesso temporários à obra e para a implantação dos apoios, implicando o
arranque de matos limitado às áreas a ocupar pelos caboucos das fundações e áreas envolventes afetas à
frente de obra. Após a fase de construção, verifica-se que estas áreas recuperam quase na totalidade.
A presença de matos é muito significativa na área de estudo, correspondem a cerca de 3% da área total
dos troços, pelo que os impactes serão negativos, diretos, reversíveis, de baixa magnitude e sem
significado.
Os potenciais impactes das linhas sobre a ocupação florestal durante a fase de construção estão
relacionados com a necessidade de proceder ao abate e/ou decote de vegetação para a implantação dos
apoios e caminhos de acesso (quando estes se situem em zonas florestadas), assim como para o
estabelecimento da faixa de proteção das linhas, criando distâncias de segurança das linhas a obstáculos.
A floresta de folhosas, que é constituída essencialmente por eucaliptos e com presença pontual de
sobreiros e carvalhos, corresponde à ocupação florestal mais frequente, enquanto que as florestas mistas
e matos e as florestas mistas ocupam uma área considerável e as florestas resinosas apenas 2% da área
total dos troços.
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O impacte que se poderá eventualmente fazer sentir sobre a ocupação florestal é moderadamente
significativo nas zonas de florestas de folhosas e de florestas mistas (onde ocorrem espécies de
crescimento rápido que tenham de ser abatidas), podendo ser minimizado se forem adotadas as medidas
de minimização adequadas. O EIA não prevê a necessidade de afetar qualquer zona de carvalhal.
Os potenciais impactes das linhas sobre a ocupação agrícola durante a fase de construção estão
relacionados com a potencial afetação de culturas e/ou áreas com exploração agrícola e das propriedades
pedológicas do solo. O EIA considera que a ocupação agrícola é relativamente expressiva (cerca de 15%
dos troços), sendo constituída predominantemente por parcelas agrícolas indefinidas (maioritariamente
semeadas), parcelas lavradas, incultas, ocupadas com hortas, com vinhas e algumas áreas de pastagem
de gado. Incluem-se também parcelas com estufas, viveiros de plantas e apoios agrícolas. Os impactes
sobre zonas agrícolas poderão ser considerados como negativos, diretos, de magnitude média e pouco
significativos, pelo que deverão ser tomadas em consideração as medidas de minimização propostas no
EIA.
Os impactes potenciais sobre as áreas edificadas e artificializadas terão previsivelmente uma magnitude
baixa a média, face à presença humana que corresponde a cerca de 8% dos troços em avaliação e que
ocorre na maior parte dos troços em estudo. A ocupação humana no interior dos troços é essencialmente
dispersa, ocorrendo a maior concentração a atravessamento de aglomerados nos concelhos de Vila do
Conde e Ponte de Lima. Contudo, atendendo à localização das zonas habitadas no interior dos troços, o
EIA indica ser possível definir um traçado de linha que evite a sobrepassagem de casas e que maximize o
respetivo afastamento.
As restantes áreas humanizadas equivalem sobretudo a áreas industriais, armazéns, explorações
pecuárias, rede viária e a pequenos apoios agrícolas dispersos ao longo dos troços. Considera que os
impactes sobre as áreas humanizadas são negativos, prováveis, localizados, de média magnitude e
medianamente significativos.
Fase de exploração
Para esta fase o EIA considera que os impactes no uso do solo estarão relacionados com:


Ocupação irreversível do solo na zona de implantação dos apoios, impacte originado durante a
fase de construção e que assume um caráter permanente na fase de exploração, na zona



exclusiva de implantação da estrutura de cada apoio;
Restrições a usos do solo futuros, referindo-se que a presença de qualquer linha de alta tensão
impõe uma servidão administrativa que condiciona o uso do solo no interior de uma faixa de 45m
centrada no eixo da linha, de modo a garantir as distâncias mínimas de segurança do RSLEAT.

Assim, na fase de exploração o impacte sobre o uso do solo é significativamente inferior ao registado na
fase de construção. A análise do significado deste tipo de impacte para as linhas em estudo apenas será
possível concretizar em sede de Projeto de Execução, quando já se conhecerem os locais de implantação
dos apoios e já se definiram quais os vãos onde será necessário proceder ao corte e/ou decote de
árvores, bem como a extensão/ espécies que serão afetadas, sendo contudo de referir que o plano de
abertura de faixa apenas é elaborado em fase de construção.
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Para além dos aspetos atrás referidos, a presença e funcionamento das linhas de transporte de energia
poderá ser responsável pelos seguintes impactes:


Impactes visuais sobre zonas residenciais;



Impossibilidade de utilizar o local de implantação dos apoios, de acordo com as suas ocupações



Inibição de povoamentos florestais com espécies de crescimento rápido sob as linhas;



prévias;
Restrições à construção sob as linhas, de forma a garantir as distâncias de segurança.

A implantação de apoios de acordo com a legislação, obriga ao pagamento de uma indemnização ao
proprietário, cobrindo os prejuízos que a afetação da parcela de terreno referente ao apoio e a
correspondente servidão causam mantendo-se proprietários dos terrenos afetados.
O facto de, na faixa sobrepassada pelas linhas, ficarem impedidos os povoamentos florestais com
espécies de crescimento rápido, poderá traduzir-se numa perda de valor dos terrenos afetados, embora
sejam compensados através de indemnizações. Atendendo à ocupação florestal na região de implantação
do projeto, considera-se que este impacte pode assumir uma natureza significativa. O EIA sublinha que
tem sido prática recente na REN a reconversão do uso do solo, em situações em que ocorre o corte de
árvores de crescimento rápido, por espécies de crescimento lento, mediante acordo com o respetivo
proprietário, pelo que nestes casos o impacte será pouco significativo.
Da abertura e/ou melhoria de acessos aos locais de implantação dos apoios poderão resultar impactes
positivos sobre a acessibilidade dos terrenos situados nas imediações podendo vir a constituir, assim, um
impacte positivo indireto.
Os condicionamentos de edificação sob a linha de transporte de energia, de acordo com a
regulamentação em vigor, traduzem-se igualmente em desvalorização dos terrenos.
Fase de desativação
Não se prevê a desativação das linhas elétricas dentro do prazo de concessão da RNT à REN, S.A, mas,
caso venha a ocorrer, considera que se potenciam condições para a ocorrência de impactes positivos nos
solos e respetiva ocupação, já que se libertarão as zonas ocupadas pelos apoios para outros usos.
C.1.2. Subestação
Fase de construção
Na fase de construção da subestação de Vila Fria B serão gerados impactes negativos sobre o uso do solo
originados pela afetação do solo na zona de implantação da instalação, com consequente substituição do
uso atual desses solos pelo uso afeto ao projeto.
Os potenciais impactes sobre a ocupação humana serão previsivelmente pouco significativos para a
localização A, uma vez que esta não apresenta qualquer edificado habitacional. Já as localizações B e C,
que abrangem alguns aglomerados habitacionais, induzirão impactes significativos, que no caso da
localização C acumula com uma instalação desportiva e uma zona industrial.
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Sobre os impactes em ocupação agrícola nesta fase, assinala a afetação ou destruição de culturas e/ou
explorações agrícolas, que ocorre em todas as localizações, sendo mais acentuada na localização C
(24,9%), seguida da localização B (4,9%) e, por último, da Localização A (0,3%).
No que se refere à ocupação florestal, verifica a presença de florestas mistas (de folhosas e resinosas)
nas três localizações, sendo mais relevante na localização A (91,2%). Na localização C existe uma vasta
área de floresta de folhosas (58,6%) e tanto na localização A como na B ocorrem matos (7,4% e 27,2%,
respetivamente). O EIA preconiza garantir o afastamento da subestação e obras associadas a
povoamento de eucaliptos, para a fase de elaboração do Projeto de Execução.
Os impactes serão negativos, certos (para a localização A e C), de reduzida magnitude (face à área total
de previsível afetação) e pouco significativos, podendo ser minimizáveis com a adoção das medidas
propostas.
Como não se prevê a afetação direta de qualquer zona habitada e dado o tipo de ocupação agrícola em
presença junto às localizações de subestação, o EIA considera que não ocorrerão impactes significativos
nestas duas tipologias de ocupação do solo.
Fase de exploração
Para a subestação, o EIA não considera expectáveis impactes negativos diretos acrescidos no uso do solo,
uma vez que os impactes sentidos durante a fase de construção se mantêm na fase de exploração,
assinalando que a realização das instalações poderá condicionar o uso do solo na sua envolvente direta e
de forma acentuada na zona de entrada das linhas elétricas.
Fase de desativação
Caso esta venha a ocorrer, prevê a ocorrência de impactes positivos associados à libertação dos terrenos
para outros fins e que as atividades de desativação poderão ser responsáveis por impactes negativos
similares aos identificados para a fase de construção.

C.2. Ordenamento do Território
C.2.1. Linhas Elétricas
Fases de construção e exploração
O EIA apresenta uma tabela com base na sistematização das disposições regulamentares, identificando
as classes cujo atravessamento é interdito, que se reproduz abaixo, introduzindo-se a sua atualização e
todas as situações que não foram consideradas como condicionadoras para o projeto, estas assinaladas
com *:
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Tabela 12 - Sistematização das disposições regulamentares, com identificação
das classes cujo atravessamento é interdito.
Troços

Classes com atravessamento interdito

Troço 2

Espaço Urbano e Urbanizável (PDM Vila do Conde)
Espaço Urbano e Urbanizável (PDM Vila do Conde)
Zona Florestal Condicionada (PDM de Póvoa de Varzim)
Espaço Urbano e Urbanizável (PDM Vila Nova de Famalicão e Barcelos)
Zona Florestal Condicionada (PDM de Póvoa de Varzim)
Espaço Urbano e Urbanizável (PDM Vila do Conde)
Espaço Urbano e Urbanizável (PDM Barcelos)
Mata ou Mato a Reconverter (PDM de Barcelos) *
Mata ou Mato a Reconverter (PDM de Barcelos) *
Espaço Urbano e Urbanizável (PDM Barcelos)
Mata ou Mato a Reconverter (PDM de Barcelos) *
Espaço Urbano e Urbanizável (PDM Barcelos)
Mata ou Mato a Reconverter (PDM de Barcelos) *
Espaço Urbano e Urbanizável (PDM Barcelos)
Espaços para Indústria Extrativa (PDM Barcelos)
Mata ou Mato a Reconverter (PDM de Barcelos) *
Espaço Urbano e Urbanizável (PDM Barcelos)
Mata ou Mato a Reconverter (PDM de Barcelos) *
Espaço Urbano e Urbanizável (PDM Barcelos e Viana do Castelo
Mata ou Mato a Reconverter (PDM de Barcelos) *
Espaço Urbano e Urbanizável (PDM Barcelos)
Mata ou Mato a Reconverter (PDM de Barcelos) *
Espaço Urbano e Urbanizável (PDM Barcelos e Ponte de Lima)
Mata ou Mato a Reconverter (PDM de Barcelos) *
Área Predominantemente Florestal de Produção Condicionada (PDM de Ponte de Lima) *
Espaço Urbano e Urbanizável (PDM Barcelos e Ponte de Lima)
Mata ou Mato a Reconverter (PDM de Barcelos) *
Área Predominantemente Florestal de Produção Condicionada (PDM de Ponte de Lima) *
Área Predominantemente Florestal de Produção Condicionada (PDM de Ponte de Lima) *
Espaço Urbano e Urbanizável (PDM Ponte de Lima)
Área Predominantemente Florestal de Produção Condicionada (PDM de Ponte de Lima) *
Área Predominantemente Florestal de Produção Condicionada (PDM de Ponte de Lima) *
Espaço Urbano e Urbanizável (PDM Ponte de Lima)
Área Predominantemente Florestal de Produção Condicionada (PDM de Ponte de Lima) *
Área Predominantemente Florestal de Produção Condicionada (PDM de Ponte de Lima) *
Área Predominantemente Florestal de Produção Condicionada (PDM de Ponte de Lima) *
Área Predominantemente Florestal de Produção Condicionada (PDM de Ponte de Lima) *
Área Predominantemente Florestal de Produção Condicionada (PDM de Ponte de Lima) *
Espaço Urbano e Urbanizável (PDM Ponte de Lima)
Área Predominantemente Florestal de Produção Condicionada (PDM de Ponte de Lima) *
Espaço Urbano e Urbanizável (PDM Ponte de Lima)
Espaços de Grandes Equipamentos (PDM Ponte de Lima) potencialmente indutora de interdição *
Área Predominantemente Florestal de Produção Condicionada (PDM de Ponte de Lima) *
Espaço Urbano e Urbanizável (PDM Ponte de Lima)
Área Predominantemente Florestal de Produção Condicionada (PDM de Ponte de Lima) *
Espaço Urbano e Urbanizável (PDM Ponte de Lima)
Área Predominantemente Florestal de Produção Condicionada (PDM de Ponte de Lima) *
Área Predominantemente Florestal de Produção Condicionada (PDM de Ponte de Lima) *
Área Predominantemente Florestal de Produção Condicionada (PDM de Ponte de Lima) *
Espaço Urbano e Urbanizável (PDM Ponte de Lima)
Espaços de Grandes Equipamentos (PDM Ponte de Lima) não verificada neste troço *
Espaços Florestais de Proteção e Conservação (PDM Ponte de Lima)
Área Predominantemente Florestal de Produção Condicionada (PDM de Ponte de Lima) *
Espaço Urbano e Urbanizável (PDM Ponte de Lima)
Espaços de Grandes Equipamentos (PDM Ponte de Lima) não verificada neste troço *
Espaços florestais de proteção e conservação (PDM Ponte de Lima)

Troço 3
Troço 4
Troço 5
Troço 6
Troço 9
Troço 10A
Troço 10B
Troço 11
Troço 12A
Troço 12B
Troço 13
Troço 14
Troço 15
Troço 16
Troço 17
Troço 18
Troço 19
Troço 20
Troço 21
Troço 22
Troço
Troço
Troço
Troço

23
24
25
26

Troço 27
Troço 28
Troço 29
Troço 30
Troço 31
Troço 32A
Troço 32B

Troço 32C
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Troços
Troço 32D
Troço 33A
Troço 33B
Troço 33C
Troço
Troço
Troço
Troço
Troço
Troço
Troço

34A
34B
35
36A
36B
37
38A

Troço 38B
Troço 39
Troço 40
Troço 41A
Troço 41B
Troço 42

Classes com atravessamento interdito
Área Predominantemente Florestal de Produção Condicionada (PDM de Ponte de Lima) *
Área Predominantemente Florestal de Produção Condicionada (PDM de Ponte de Lima) *
Área Predominantemente Florestal de Produção Condicionada (PDM de Ponte de Lima) *
Área Predominantemente Florestal de Produção Condicionada (PDM de Ponte de Lima) *
Espaço de construção condicionada (PDM Paredes de Coura)
Área Predominantemente Florestal de Produção Condicionada (PDM de Ponte de Lima) *
Espaço de construção condicionada (PDM Paredes de Coura)
Espaço de construção condicionada (PDM Paredes de Coura)
Espaços Florestais com risco de incêndio Muito Alto e Alto (PDM de Monção) *
Espaços Florestais com risco de incêndio Muito Alto e Alto (PDM de Monção) *
Área Predominantemente Florestal de Produção Condicionada (PDM de Ponte de Lima) *
Espaço Urbano e Urbanizável (PDM Arcos de Valdevez)
Espaços Florestais com risco de incêndio Muito Alto e Alto (PDM de Monção) *
Espaços Florestais com risco de incêndio Muito Alto e Alto (PDM de Monção) *
Espaços Florestais com risco de incêndio Muito Alto e Alto (PDM de Monção) *
Espaços naturais (PDM Monção) não se considera que o regulamento interdite o uso em causa.
Espaços Florestais com risco de incêndio Muito Alto e Alto (PDM de Monção) *
Espaços Florestais com risco de incêndio Muito Alto e Alto (PDM de Monção) *
Espaço Urbano e Urbanizável (PDM Melgaço)
Espaços Florestais com risco de incêndio Muito Alto e Alto (PDM de Monção) *

O EIA reconhece como classes condicionadoras do projeto:








Espaços Urbanos e Urbanizáveis – nos troços 2, 3, 5, 6, 10A, 11, 12A, 12B, 13, 14, 15, 16, 17,
20, 22, 23, 27, 28, 29, 30, 32B, 32C, 33C, 34A, 34B, 38B e 42;
Espaços naturais (apenas no concelho de Monção, atendendo ao disposto no respetivo
Regulamento de PDM em vigor) – no troço 41A;
Espaços de construção condicionada (apenas no concelho de Paredes de Coura, atendendo ao
disposto no respetivo Regulamento de PDM em vigor) – nos troços 33C, 34A e 34B;
Espaços para Indústria Extrativa (apenas no concelho de Barcelos, atendendo ao disposto no
respetivo Regulamento de PDM em vigor) – no troço 12B;
Espaços de grandes equipamentos (apenas no concelho de Ponte de Lima, atendendo ao
disposto no respetivo Regulamento de PDM em vigor) – nos troços 32B e 32C;
Espaços florestais de proteção e conservação (apenas no concelho de Ponte de Lima, atendendo
ao disposto no respetivo Regulamento de PDM em vigor, para a classe área arborizada para



proteção de ecossistemas) – nos troços 32B e 32C;
Espaços florestais de proteção e conservação (nos concelhos de Póvoa de Varzim e de Ponte de
Lima, atendendo ao disposto nos respetivos Regulamentos de PDM em vigor, para as classes
“Zona florestal condicionada” (Póvoa de Varzim) - atravessada pelos troços 3 e 5 e “Área
arborizada para proteção de ecossistemas” (Ponte de Lima) - atravessados pelos troços 32B e
32C).

Pela análise da tabela anterior, conclui-se que as áreas críticas para a implementação do projeto, para
além da afetação de Solo Urbano ou Urbanizável, se traduzem fundamentalmente no atravessamento do
território dos concelhos de Barcelos (Mata ou Mato a Reconverter), Ponte de Lima (Área
Predominantemente Florestal de Produção Condicionada) e Monção (Espaços Florestais com risco de
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incêndio Muito Alto e Alto), sobretudo pela extensão de área afetada e que nos documentos apresentados
(Aditamentos/Esclarecimentos ao EIA) não foram identificadas como tal. Assim, deverão ser também
reconhecidas como classes condicionadoras do projeto e de acordo com a análise acima realizada, as
seguintes:




Mata ou Mato a reconverter (no concelho de Barcelos), atendendo ao disposto no regulamento
do PDM em vigor - nos troços 10A, 10B, 11, 12A, 12B, 13, 14, 15, 16, 17;
Área Predominantemente Florestal de Produção Condicionada (no concelho de Ponte de Lima),
atendendo ao disposto no regulamento do PDM em vigor - nos troços 16,17, 18, 19, 20, 21, 22,




23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32A, 32B, 32C, 32D, 33A, 33B;
Espaços Florestais com risco de incêndio Muito Alto e Alto (no concelho de Monção) atendendo
ao disposto no regulamento do PDM em vigor – nos troços 36A, 36B, 38B, 39, 40, 41A, 41B, 42;
Espaços de Grandes Equipamentos (no concelho de Ponte de Lima), correspondendo à UOPG 30
PP proposto Aeródromo de Ponte de Lima (troço 28), atendendo à possibilidade de inibir a
viabilização da pista de aterragem.

De uma forma geral, os troços em avaliação atravessam espaços urbanos e urbanizáveis nos concelhos
exceto nos concelhos de Paredes de Coura e Valença. De acordo com os respetivos regulamentos, não se
deverão implementar aí projetos que não se conformam com a sua vocação habitacional.
O EIA afirma que na delimitação de troços procurou-se minimizar o atravessamento de solo urbano,
verificando-se que os troços em análise interferem, sempre que possível, de forma pontual e marginal
com estes, considerando que com a adoção de medidas e cuidados específicos na fase de elaboração do
Projeto de Execução poderá resultar não haver impacte em solo urbano devido a implantação dos apoios.
A exceção será no troço 12A (Barcelos), 14 (Barcelos) e 42 (Melgaço), onde o EIA indica que não será
possível desenvolver as linhas sem sobrepassar espaços urbanos, embora seja possível não implantar
apoios no seu interior. Optando-se por estes troços, prevê ocorrência de impactes negativos, certos,
localizadas, de média magnitude e muito significativos.
O mesmo refere para os espaços de construção condicionada, em Paredes de Coura, atravessados pelos
troços 34A e 34B, onde terá que sobrepassar, evitando, contudo, colocação de apoios.
Para as restantes classes condicionadoras identificadas, nomeadamente, os Espaços para Indústria
Extrativa, no concelho de Barcelos, e Espaços Florestais de Proteção e Conservação, em Ponte de Lima,
considera não ser expetável qualquer interferência no primeiro caso (troço 12B), enquanto para o
segundo também afirma que não será necessário colocação de apoios nesse local.
Pelo exposto, tendo em conta que os troços atravessam classes de espaço, a maior parte, consideradas
compatíveis com a instalação do projeto, não deverão ocorrer impactes negativos sobre o ordenamento
do território. Excetuam-se os espaços urbanos e urbanizáveis e os espaços de construção condicionada
atravessados pelos troços 2, 3, 12A, 14, 42 e 34A e 34B.
Pelas razões já mencionadas, a instalação do projeto implicará impactes negativos nos troços 10A, 10B,
11, 12A, 12B, 13, 14, 15, 16, 17 (na área do PDM de Barcelos) já que a sua viabilização contraria o
disposto neste instrumento de gestão de território, o mesmo sucedendo e pelos mesmos motivos nos
troços 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32A, 32B, 32C, 32D, 33A, 33B (área
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do PDM de Ponte de Lima), troços 36A, 36B, 38B, 39, 40, 41A, 41B, 42 (área do PDM de Monção).
Também o troço 28 (área do PDM de Ponte de Lima) poderá resultar na inviabilização do uso previsto
para a UOPG que afeta.
Fase de desativação
Embora não preveja a desativação das linhas no prazo de concessão atribuído para a sua exploração,
caso venha a suceder, o EIA considera que os impactes a nível do ordenamento do território serão
positivos, embora pouco significativos, em virtude da libertação espaços com vocação para outros usos.
C.2.2. Subestação
Fases de construção e exploração
Em termos deste fator, as localizações previstas para a subestação são suscetíveis de viabilização, com
apenas algumas limitações no que respeita às hipóteses B e C:




Localização A (Ponte de Lima) - Espaços florestais, Área predominantemente florestal de
produção livre; REN, Estrada municipal, linhas de água;
Localização B (Viana do Castelo) - Zonas florestais de conservação/compartimentação, Zona de
construção de transição, Lagoas, Galerias ripícolas; REN, Áreas percorridas por incêndios, leitos



de cursos de água, Regime florestal;
Localização C (Ponte de Lima) - Área Industrial ou de armazenagem (UOPG 26- Área industrial de
Anais), Área predominantemente agrícola não incluída na RAN, Área predominantemente agrícola
incluída na RAN, Área predominantemente florestal estruturante e predominantemente florestal
de produção livre; Área predominantemente habitacional unifamiliar; RAN, REN, linhas de água.

Assim, da ocupação potencial destas áreas pela Subestação de “Vila Fria B” não deverão ocorrer impactes
negativos com qualquer significado em matéria de ordenamento do território.
Fase de desativação
Não prevendo desativação da subestação dentro do prazo de concessão atribuída à REN, S.A. se esta
acontecer, será expectável a ocorrência de impactes positivos, embora pouco significativos sobre o
ordenamento do território, em resultado da fase de desativação.
Linhas elétricas - Reserva Ecológica Nacional
Para as áreas integradas em Reserva Ecológica Nacional, o EIA considera que será inevitável a ocupação
destas áreas com apoios. Com exceção do troço 4, que regista áreas muito reduzidas de REN, constata
que este tipo de área condicionada ocupa áreas significativas do interior dos troços em estudo, isto é,
cerca de 80% da área total, nos troços 21, 37, 33B, 32A, 33A, 11, 41B, 28, 15, 18 e 36A.
Assim sendo, considera que será expectável a ocorrência de impactes negativos, temporários (nas zonas
correspondentes à ocupação temporária verificada em fase de obra) ou permanentes (nas zonas de
implantação dos apoios), diretos, mas localizados e de baixa magnitude, face à reduzida área que será
efetivamente destruída, e sem significado, atendendo a que o regime jurídico em vigor admite este uso.
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D.

Medidas de minimização

As principais medidas de minimização aplicáveis aos fatores Ordenamento do Território e Uso do Solo que
o EIA e os aditamentos apresentam para a subestação são as seguintes:
Fator

Uso do Solo
Subestação

Ordenamento do Território
Subestação

Fase de Projeto
Localização A - implantar a subestação preferencialmente em zona industrial, ou na sua
impossibilidade, em zonas de matos ou de floresta, salvaguardando os sobreiros
existentes no limite norte.
Localização B - afastar a subestação das zonas habitadas mais próximas e minimizar a afetação das
áreas agrícolas.
Localização C - implantar a subestação preferencialmente em zona de floresta, salvaguardando a
área agrícola e os aglomerados habitacionais existentes – o posicionamento mais
favorável é no limite oeste da localização.
Localização B - evitar a afetação do espaço urbano existente.
Localização C - evitar a afetação do espaço urbano existente, da RAN e dos Espaços Agrícolas,
recomendando uma implantação no interior do Espaço Industrial, em zona
atualmente não ocupada ou, na sua impossibilidade, em Espaço Florestal.

Na informação complementar apresentada, e para as linhas elétricas, foram indicadas as seguintes
medidas:
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Para a implementação da obra, o EIA propõe as seguintes medidas, para o fator Ordenamento do
Território:
N.º

Medidas

Forma de operacionalização

M1

- Rever o Plano de Acompanhamento Ambiental (PAA), a elaborar em
fase de RECAPE, onde se inclua o planeamento da execução de todos os
elementos das obras e a identificação e pormenorização das medidas de
minimização a implementar na fase da execução e respetiva calendarização.

Revisão e Implementação do PAA
Calendarização da implementação das
medidas de minimização

M2

- Elaborar um Plano de Emergência Ambiental, que deve prever os
meios de atuação em casos de derrames e de outras situações que possam
causar a poluição ou degradação do meio envolvente.

Elaboração do Plano de Emergência
Ambiental
Implementação
do
Plano
de
Emergência Ambiental

M3

M6

M7

M8

- Elaborar o Plano de Formação Ambiental, que preveja a realização de
ações de formação e de sensibilização ambiental para os trabalhadores e
encarregados envolvidos na execução das obras 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
As zonas preferenciais para a instalação de estaleiros são:
- Locais já usados para os mesmos fins; locais com solos degradado e com
reduzido coberto vegetal.
- Locais de declive reduzido e acessos próximos.
As principais restrições à instalação de estaleiros incluem:
- Áreas classificadas como REN e RAN.
- Proximidade das principais linhas de água (a menos de 100 m) e leitos de
cheia.
- Zonas que impliquem a necessidade de abate de espécies de árvores,
nomeadamente de espécies protegidas ou de interesse conservacionista
como sobreiros, azinheiras, carvalhos, etc.
- Áreas de maior relevância ecológica.
- Áreas com os seguintes biótopos: Linha de água, Matos (sempre que
possível) e Bosque de Folhosas.
- Áreas de ocupação agrícola.
- Locais de maior sensibilidade da paisagem.
- Proximidade dos recetores sensíveis identificados e zonas habitadas.
- Proximidade inferior a 200 m relativamente às ocorrências patrimoniais
identificadas no decurso do EIA
- As limpezas de vegetação para instalação de estaleiros devem restringir-se
ao mínimo possível

Elaboração e implementação do Plano
de Formação Ambiental

Implantação dos estaleiros da obra em
locais que cumpram as condicionantes
referidas

Implantação dos estaleiros da obra em
locais que cumpram as condicionantes
referidas

Restringir as limpezas de vegetação
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N.º
M9

M10

M12

M14

M15

M16

M17

M18

M19

Medidas
- Na preparação da(s) área(s) do(s) estaleiro(s) da linha, caso venham a
resultar excessos de terras, essas terras deverão ser colocadas em depósitos
e o solo arável resultante dessa operação será armazenado para posterior
utilização
Recomenda-se que os depósitos temporários de terras não sejam
implantados em locais onde se verifique qualquer uma das restrições
apresentadas para a implantação de estaleiros
- Dever-se-á considerar a construção, na plataforma dos vários estaleiros, de
uma rede de drenagem periférica constituída por valas de drenagem, que
deverão ser revestidas se o declive das valas exceder 2%. A descarga da
rede de drenagem pluvial periférica será feita para as linhas de água
existentes
- M14.1 – Proceder à sinalização adequada dos acessos à obra
- M14.2 – Assegurar as acessibilidades da população a terrenos e caminhos;
- M14.3 – A saída de veículos das zonas de estaleiros e das frentes de obra
para a via pública deverá obrigatoriamente ser feita de forma a evitar a sua
afetação por arrastamento de terras e lamas pelos rodados dos veículos;
- M14.4 – Transportar os materiais de natureza pulverulenta ou do tipo
particulado em veículos adequados, com a carga coberta.
- M15.1 – Providenciar um destino final adequado para os efluentes
domésticos provenientes dos estaleiros. As águas residuais produzidas serão,
assim, ligadas ao sistema municipal existente ou, em alternativa, serão
recolhidas em tanques ou fossas estanques (ex: WC químicos) e,
posteriormente, reencaminhadas para destino final adequado. Em alternativa
podem ser utilizados WC químicos, cuja limpeza é assegurada por empresa
especializada;
- M15.2 – A manipulação de produtos químicos deve sempre ser efetuada de
modo a minimizar o risco de derrame para o solo, sobre bacias de retenção
de capacidade adequada, e numa área coberta, ventilada e protegida da
intempérie de forma a prevenir a geração de águas residuais contaminadas
e de acordo com a ET-003;
- M15.3 – Sempre que ocorra um derrame de produtos químicos no solo,
deverá proceder-se à recolha do solo contaminado e proceder à sua gestão
em conformidade com a Especificação Técnica da REN, SA.
- M16.1 – A lavagem de betoneiras deverá ser feita na central de
betonagem; a descarga das águas resultantes da limpeza das betoneiras
deverá ser efetuada em locais destinados para o efeito; se absolutamente
necessário, após betonagem dos maciços de fundação dos apoios, poderá
proceder-se à lavagem de resíduos de betão das calhas das autobetoneiras
junto das terras a utilizar posteriormente no aterro das fundações;
- M16.2 – A deposição de terras resultantes das escavações dos caboucos da
linha deverá ser efetuada de acordo com o definido no PPGRCD a definir em
projeto de execução.
- A deposição de terras no caso da subestação far-se-á em área definida,
anexa à plataforma da subestação, para modelação de terrenos no exterior
da instalação
- M18.1 – A desativação total da área afeta à obra, removendo todos os
equipamentos, maquinaria de apoio e materiais produzidos e armazenados
nas áreas afetas aos estaleiros e à obra propriamente dita;
- M18.2 – A reposição e/ou substituição de eventuais infraestruturas,
equipamentos e/ou serviços existentes nas zonas em obra e áreas
adjacentes, que sejam afetadas no decurso da obra;
- M18.3 – O revolvimento dos solos e áreas temporariamente utilizadas
durante a obra de modo a descompactá-los e arejá-los, reconstituindo
assim, na medida do possível, a sua estrutura de equilíbrio;
- M18.4 – A remoção de todos os materiais e limpeza geral do terreno;
- M19.1 – O restauro de caminhos existentes que sejam aproveitados para
aceder aos locais em obra e que possam ser de alguma forma afetados;
- M19.2 – A reparação dos muros, sebes vivas, vedações e outras divisórias
afetadas;
- M19.3 – O bloqueio físico dos novos acessos criados, no buffer de 5 km em
redor das alcateias, de modo a garantir a interdição/desativação dos
mesmos.

Forma de operacionalização
Armazenamento das terras sobrantes
Implantação dos depósitos temporários
da obra em locais que cumpram as
condicionantes referidas
Construção
periférica

rede

de

drenagem

Proceder de acordo com o estipulado

Implementar o Plano de Prevenção e
Gestão dos Resíduos de Construção e
Demolição (PPGRCD) definido para a
obra
Providenciar meios de contentorização
e armazenagem adequados de acordo
com o PPGRCD e Especificações
Técnicas da REN

Estas atividades deverão ser realizadas
de acordo com as disposições da
Especificação Técnica ET-003 da
REN,SA

Proceder de acordo com o estipulado

Reposição das condições pré-existentes

Reposição das condições pré-existentes
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N.º
M20

M21

M22
M23
M24
M25

M26

M33

M34

M36

M38

Medidas
- Privilegiar o uso de caminhos já existentes para aceder aos locais em obra
Caso seja necessário proceder à abertura de novos acessos, na implantação
dos mesmos dever-se-á ter em atenção o seguinte:
- M21.1 – A abertura de acessos provisórios deve ser efetuada de modo a
ocupar a menor extensão possível e a minimizar os melhores solos e as
culturas de vinha e plantações de milho, assim como minimizando o corte de
árvores.
- M21.2 – Caso não possa ser evitada a interrupção de acessos e caminhos,
deverá ser encontrada, antes da interrupção, alternativa adequada, de
acordo com os interessados.
- M21.3 – Evitar as ocorrências patrimoniais identificadas no decurso deste
EIA e respetivas áreas de proteção;
- M21.4 - Efetuar o acompanhamento arqueológico das ações que impliquem
o revolvimento de terras;
- M21.5 – Evitar as áreas classificadas como RAN e REN, sempre que
tecnicamente viável;
- M21.6 – Minimizar a decapagem do solo e o corte da vegetação. Toda a
circulação fora dos trilhos deverá ser evitada;
- M21.7 – Evitar a interferência com linhas de água e/ou leitos de cheia
(implantar os acessos a mais de 10 m de distância).
- A abertura de acessos deverá ser efetuada apenas após contacto prévio
direto com os proprietários/ arrendatários dos terrenos afetados
- Proceder à delimitação da área afeta à obra, de acordo com a legislação
aplicável
- Não ocupar terrenos exteriores ao(s) estaleiro(s) para a armazenagem
temporária de equipamentos, materiais, terras ou resíduos
- Não ocupar a via pública com máquinas ou equipamentos e, dentro do
possível, não perturbar a normal circulação rodoviária nas mesmas
- As terras resultantes da decapagem devem ser separadas, para posterior
utilização na recuperação da vegetação nas zonas em que o solo foi exposto
- No caso dos apoios se virem a implantar relativamente próximos de linhas
de escorrência preferencial, deverá ser garantido o armazenamento de
terras suficientemente longe de linhas de escoamento preferencial para não
ocorrer o seu arrastamento nos períodos de chuva
- Os trabalhos deverão ser planeados de forma a minimizar as
movimentações de terras e a exposição de solos nos períodos de maior
pluviosidade, sempre que possível
- Caso as escavações das fundações intercetem níveis freáticos, estes terão
que ser rebaixados por bombagem e os caudais bombeados
preferencialmente para valas abertas no solo. Esta medida é particularmente
significativa no caso da subestação, uma vez que não se conhecem as
condições hidrogeológicas locais
- M38.1 – Definir um programa eficaz de humedecimento do pavimento de
terra batida, nos locais em obra e principalmente durante a época seca.
- M38.2 – Assegurar que todos os veículos e maquinaria de apoio à obra são
mantidos em boas condições de funcionamento e revistos periodicamente.

Forma de operacionalização
Elaborar o plano de acessos
conformidade
Cumprimento do Plano de Acessos

em

Elaborar o plano de acessos
conformidade
Cumprimento do Plano de Acessos

em

Contacto com os proprietários
Delimitação das áreas de trabalho
Proceder ao armazenamento dentro do
estaleiro
Proceder em conformidade
Proceder
ao
armazenamento
temporário das terras escavadas na
abertura dos caboucos e evitar o seu
transporte para fora da área de
trabalho
Garantir um armazenamento de terras
suficientemente longe de linhas de
escoamento preferencial
Minimizar a exposição dos solos nos
períodos de maior pluviosidade

Proceder em conformidade

Definição
de
programa
de
humedecimento do pavimento de terra
batida, nos locais em obra e
principalmente durante a época seca
- Controlar o equipamento à entrada
em obra através do preenchimento do
registo adequado

Assim, consideram-se que as medidas do EIA e Aditamentos estão adequadamente definidas.
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E.

Análise de alternativas

Para a comparação dos diversos traçados e localizações alternativas de subestação, o EIA estabeleceu os
seguintes fatores críticos:





Sobrepassagem de habitações, sempre que existissem alternativas que o permitissem evitar;
Atravessamento de espaços urbanos, sempre que existissem alternativas que o permitissem
evitar;
Atravessamento de zonas de elevado interesse municipal, identificadas pelas Autarquias dos
concelhos atravessados em pareceres ou reuniões com a equipa do EIA, sempre que existissem



alternativas que não penalizassem fortemente os restantes fatores de avaliação;
Atravessamento de zonas com um grau muito elevado de fatores condicionadores, os quais, se
analisados isoladamente não inviabilizam uma determinada solução, mas de forma conjugada ou
complementar tornam um troço fortemente condicionado/impactante.

Para os fatores em causa, a análise centrou-se em:


Ocorrência de ocupação humana (habitacional) e outros usos sensíveis e na presença de zonas



Análise comparativa das classes de espaço mais sensíveis afetadas por cada uma das alternativas

de maior vocação para a passagem de uma linha;
e afetação de áreas REN, RAN e de condicionantes urbanísticas.

Para a Zona 1, identificou os fatores críticos:




Atravessamento de espaços urbanos;
Sobrepassagem de habitações.
Zona 1 - Subestação de Vila do Conde e troço 9 (Barcelos)

Fatores de análise
Corredor T4 e T5

Ordenamento do Território

Condicionantes

Corredor T4, T6, T2 e T3

Atravessamento de espaços urbanos nos
troços 2 e 3
Proximidade a espaços urbanos em diversos
locais do troço 6
Não se regista o atravessamento de qualquer condicionante que ponha em causa o projeto em
qualquer das alternativas
Espaços Urbanos no troço 5, facilmente
evitáveis

Pela conjugação da análise de todos os fatores considerados no EIA, conclui-se que a solução preferencial
será o corredor T4 e T5, que se considera adequada.
Para a Zona 2 identifica como fator crítico:

Eixo da RNT entre "Vila do Conde", "Vila Fria B" e a Rede Elétrica de Espanha, a 400 kV
Estudo Prévio

120

Parecer da Comissão de Avaliação
Procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental N.º 2687



Atravessamento de espaços urbanos (apenas nas alternativa T12A e T12B);
Zona 2 - Troço 9 a troço 13 (Barcelos)

Fatores de análise
Troço T10A
Ordenamento do Território
Condicionantes

Ordenamento do Território
Condicionantes

Troço T10B

Presença pontual de espaços urbanos e
Presença pontual de espaços urbanos e
urbanizáveis, sem implicar atravessamento
urbanizáveis, sem implicar atravessamento
Não regista o atravessamento de qualquer condicionante que ponha em causa o projeto em
qualquer das alternativas
Troço T12A
Troço T12B
Presença pontual de espaços urbanos e
Atravessamento de Espaço Urbano
urbanizáveis, sem implicar atravessamento
Não regista o atravessamento de qualquer condicionante que ponha em causa o projeto em
qualquer das alternativas

Pela conjugação da análise de todos os fatores considerados pelo EIA, conclui que a solução preferencial
será o corredor T10B e T12B.
Não foi considerado o fator crítico “Atravessamento de zonas com um grau muito elevado de fatores
condicionadores”, neste caso traduzido pela incidência em Mato ou Mata de Proteção. Para este fator
crítico, a opção seria claramente o troço T10A e troço T12B, que para este fator ambiental seria o
preferencial.
Para a Zona 3 identifica os seguintes fatores críticos:






Atravessamento de espaços urbanos;
Sobrepassagem de habitações;
Atravessamento de zonas de elevado interesse municipal.
Zona 3 - Troço 13 a subestação (Barcelos e Ponte de Lima)

Fatores de
análise

Ordenamento
do Território

Condicionantes

Corredor de ligação a A
T15 e T16
Presença dispersa de
espaços urbanos, sem
necessidade de
sobrepassagem
Não regista o
atravessamento de
qualquer condicionante
que ponha em causa o
projeto em qualquer das
alternativas

Corredores de ligação a B

Corredor de ligação a C
T15 e T17

T14

T16, S”VB”A, T23,
T19 e T18

Atravessamento de
dois espaços urbanos
e proximidade de
outros

Atravessamento de
UOPG

Espaços urbanos e urbanizáveis
dispersos sem necessidade de
atravessamento

Atravessamento de
Perímetro Florestal

Atravessamento de
Perímetro Florestal

Não regista o atravessamento de
qualquer condicionante que
ponha em causa o projeto em
qualquer das alternativas

Pela conjugação da análise de todos os fatores considerados pelo EIA, concluiu, eliminando a
localização B:
a)

Para a ligação à localização A da subestação de “Vila Fria B”, a solução preferencial da linha Vila
do Conde” – “Vila Fria B” é o corredor formado pelos troços T15 e T16;

b)

Para a ligação à localização C da subestação de “Vila Fria B” a solução preferencial da linha Vila
do Conde” – “Vila Fria B” é o corredor formado pelos troços T15 e T17.
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Estabeleceu para evolução da análise as seguintes alternativas:
a)

Para a ligação à localização A:
i) Corredor formado pelos troços T24, T25, T26, T21 e T22; ou
ii) Corredor formado pelos troços T24, T25, T28, T27, T29, T31.

b)

Para a ligação à localização C:
i) Corredor formado pelos troços T30 e T31;
ii) Corredor formado pelos troços T27, T29 e T31;
iii) Corredor formado pelos troços T27, T28, T25, T26, T21 e T22.

Para a Zona 4 identifica os seguintes fatores críticos:


Atravessamento de zonas com um grau muito elevado de fatores condicionadores, os quais, se
analisados isoladamente não inviabilizam uma determinada solução, mas de forma conjugada ou
complementar tornam um troço fortemente condicionado/impactante.
Zona 4 - Alternativas de acesso à localização A (Ponte de Lima)

Fatores de análise
Corredor T26, T21 e T22

Ordenamento do Território

Presença dispersa de Espaços Urbanos e
Urbanizáveis no Troço 22, sem necessidade de
atravessamento

Condicionantes

Atravessamento de perímetros florestais

Corredor T28, T27, T29, T31
Presença dispersa de Espaços Urbanos e
Urbanizáveis em todos os troços, sem
necessidade de atravessamento (quando
avaliado isoladamente)
Atravessamento de perímetros florestais

Ponderados todos os fatores de análise, considera que o corredor formado pelos troços T26, T21 e T22 é
preferencial, e que o mesmo, para além de evitar o fator crítico identificado, tem a vantagem adicional de
registar uma menor proximidade a habitações, uma menor presença e sensibilidade de ocorrências
patrimoniais e não atravessa áreas de maior relevância ecológica.
Considerando como fator crítico o “Atravessamento de zonas com um grau muito elevado de fatores
condicionadores”, neste caso a afetação de Área predominantemente florestal condicionada, sem uma
verificação rigorosa, não resulta claro se este fator induziria a opção do outro corredor considerado.
Fatores de
análise

Ordenamento do
Território

Condicionantes

Zona 4 - Alternativas de acesso à localização C (Ponte de Lima)
Corredor T30 e T31

Corredor T27, T29 e T31

Presença dispersa de
Presença dispersa de Espaços
Espaços Urbanos e
Urbanos e Urbanizáveis no troço
Urbanizáveis, sem
29, sem necessidade de
necessidade de
atravessamento (quando avaliado
atravessamento
isoladamente)
Não regista o atravessamento de qualquer condicionante
que ponha em causa o projeto em qualquer das alternativas

Corredor T27, T28, T25, T26, T21 e T22
Presença dispersa de Espaços Urbanos e
Urbanizáveis nos troços 28 e 22, sem
necessidade de atravessamento
Atravessamento de perímetros florestais

Analisando todos os fatores, o EIA considera que o corredor formado pelos troços T30 e T31 é
preferencial, atendendo sobretudo à sua mais reduzida extensão e por registar menor densidade
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habitacional e que o impacte associado ao atravessamento áreas de maior relevância ecológica poderá
ser minimizado.
Entrando em linha de conta com a Área predominantemente florestal condicionada, que incide em todas
as alternativas, aparentemente o troço eleito poderá ser o adotado.
Efetivamente, pelo articulado do PDM, este uso está interdito e as intervenções admitidas (de acordo com
os artigos 55º, 56º e 51º do PDM em vigor), pelo que a seleção de uma das alternativas envolve a
existência de fortes restrições a considerar, não só à escala do EIA e que não foram assumidas por este e
que serão determinantes nas fases subsequentes do desenvolvimento do projeto das linhas.
Daqui resulta que a ligação preferencial à localização A será a formada pelos troços T4, T5, T9, T10A,
T11, T12B, T13, T15, T16.
Fazendo a análise articulada entre as hipóteses A e C de localização da subestação, a solução preferencial
é a localização A.
Para a Zona 5 (Ponte de Lima Monção, troço 32 a 39) identifica os seguintes fatores críticos:




Atravessamento de espaços urbanos;
Sobrepassagem de habitações.

Em relação às alternativas 32B e 32C, o EIA refere que em ambos se verifica presença de espaços
urbanos e urbanizáveis sem necessidade de atravessamento, indicando o primeiro troço como
preferencial. Na realidade, o troço 32B, na proximidade da margem sul do rio Lima apresenta uma malha
edificada relevante e, tal como indicado no fator uso do solo, concentra uma unidade hoteleira relevante
e quinta de produção vinícola (reconhecidas durante a visita ao local da CA e manifestadas no âmbito da
consulta pública) cujo afetação e enquadramento por este corredor se considera não ter sido
devidamente avaliado. De igual modo, atendendo à afetação, na margem norte do Lima pelo PU de
Refóios, ocupa uma dimensão que escassa margem libertará para a implementação das linhas. Um dos
fatores críticos mencionados pelo EIA em benefício deste troço será de representar opção do Município,
verificando-se, no entanto, que este se pronunciou desfavoravelmente no âmbito da consulta pública
sobre todos os traçados.
Em contraponto, a solução 32C, próxima do traçado já comprometido pela A3 e pese embora na
proximidade de margem norte do rio Lima incidir em área do PU de Ponte de Lima e de PP proposto (área
industrial de Gândara), poderá ser considerada opção favorável por permitir um melhor ajustamento aos
fatores críticos presentes. Assinala-se que o alargamento do corredor previsto neste troço, em área de
ocupação agrícola predominante e com uma ocupação edificada considerada, permitirá encontrar
soluções ajustadas de atravessamento.
O EIA identificou também fatores críticos nos troços 34A e 34B (Paredes de Coura), pondo dessa forma
em causa as soluções Oeste da Zona 5.
Para os troços 36A e 36B (Paredes de Coura, Valença e Monção), o EIA considerou-os análogos,
indicando como preferencial o 36B, já que a alternativa atravessa o parque eólico.
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Zona 6
A ligação a Espanha tem duas hipóteses: corredor constituído pelo troço 42 (Melgaço), que a informação
complementar apresentada veio reconhecer como não sendo possível sobrepassar espaço urbano e que
não se considera; e o corredor T40, com as alternativas T41A (Monção) e T41B (Melgaço).
Como condicionante para a eleição de T41B, este é indicado como opção da REE, embora esta tenha
consagrado como viáveis as 3 ligações, sendo os critérios decisivos para as opções por T41B e T42A
muito semelhantes do lado espanhol.
Do lado português, considera-se que os condicionamentos que levaram ao severo estrangulamento do
troço na transição entre concelhos tornam muito restritiva a adoção dessa solução.

F.

Conclusão

Na sequência da solicitação de agosto de 2014 da REN, S.A., as conclusões referentes ao presente fator
ambiental referem-se apenas aos elementos do projeto que serão objeto de decisão final, ou seja, às
Zonas 1, 2 e 3 do projeto inicialmente sujeito a avaliação.
Face ao exposto, no que respeita aos fatores Ordenamento de Território e Uso do Solo, propõe-se a
emissão de parecer favorável à localização A da subestação e aos troços T4, T5, T9, 10A, T11, T12B,
T13, T15 e T16, condicionado:





Ao cumprimento das medidas de minimização propostas no EIA;
À conciliação com os normativos regulamentares que interditam a edificação de apoios de linhas
em classes de espaço dos planos diretores municipais em vigor;
Ao desenvolvimento do Projeto de Execução de forma a restringir ao mínimo a ocupação de
classes de espaço com fortes restrições ao uso proposto pelo EIA, adotando sempre soluções que
incorporem as opções de ordenamento que cada município adota, de forma a respeitá-las no
limite das possibilidades inerentes ao projeto das linhas, quer em termos de solo rural, quer em



termos de solo urbano;
À promoção de substituição das arborização e/ou espécies vegetais autóctones, suscetíveis de
reduzir o risco de incêndio e a erosão dos solos nas faixas de proteção das linhas elétricas,
sempre que estas afetem áreas florestais ou de matos com elevado risco de incêndio e estejam
ocupadas por espécies que propiciem esse risco ou risco de erosão, obtendo para tal o acordo de



proprietários, entidade de tutela e Município;
À obtenção dos reconhecimentos de interesse municipal necessários à adequação do projeto nos
normativos regulamentares dos instrumentos de gestão de território em vigor para o local da sua
implementação nos diversos concelhos.
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6.5. SÓCIO-ECONOMIA
A.

Caracterização da situação de referência

O EIA efetua uma caraterização da área de estudo a nível geral, a nível funcional e uma caraterização
detalhada dos troços das linhas e das localizações das subestações.
De uma forma geral, a área de estudo desenvolve-se numa região essencialmente composta por espaços
rurais, florestais, agrícolas e áreas urbanas formadas essencialmente por tecido urbano descontínuo.
O EIA apresenta a evolução da população residente nos concelhos atravessados pelos troços e
localizações em estudo. Verifica-se que a Região Norte (NUT II) e as sub-regiões do Cávado, do Ave e do
Grande Porto (NUT III) têm vindo a registar um crescimento da população, enquanto que a sub-região do
Minho-Lima é a única que apresenta um decréscimo populacional no período entre 2001 e 2011. A nível
concelhio, constata-se que Viana do Castelo, Vila Nova de Famalicão e Vila do Conde registaram um
crescimento populacional nas duas últimas décadas (1991/2001 e 2001/2011), sendo que em Ponte de
Lima, Póvoa de Varzim e Barcelos o crescimento populacional ocorreu apenas na década de 1991/2001.
Registou-se um decréscimo de população nos concelhos de Arcos de Valdevez, Melgaço, Monção, Paredes
de Coura e Valença, desde 1991 até ao presente. Já o concelho de Vila Nova de Cerveira foi o único que
apresentou um decréscimo populacional na primeira década, tendo recuperado positivamente na segunda
década, com um aumento de população de 4,5%.
Segundo a informação apresentada no EIA, no período entre 2001 e 2011, registou-se um aumento da
densidade populacional na sub-região do Ave (+0,3%), do Grande Porto (+2,1%) e do Cávado (+4,3%)
e um decréscimo na sub-região do Minho-Lima (-2,1%). Ao nível dos concelhos atravessados, verifica-se
que na última década (2001/2011) a densidade populacional aumentou nos concelhos de Vila Nova de
Cerveira, Vila Nova de Famalicão e Vila do Conde, não apresentou qualquer variação em Viana do Castelo
e decresceu nos concelhos de Arcos de Valdevez, Melgaço, Monção, Paredes de Coura, Ponte de Lima,
Valença, Barcelos e Póvoa de Varzim.
No que diz respeito à evolução do número de famílias clássicas, o EIA salienta que na região Norte se
registou um crescimento do número de famílias de cerca de 10,1%, na última década, sendo, em termos
percentuais, similar nas sub-regiões do Minho-Lima (+8,0%), do Ave (+10,7%) e do Grande Porto
(+12,3%). O crescimento foi muito superior na sub-região do Cávado (+17,4%). A nível concelhio, com
exceção de Arcos de Valdevez, registou-se um aumento do número de famílias clássicas em todos os
concelhos, com destaque para Vila Nova de Famalicão e Vila do Conde, concelhos que apresentam
aumentos superiores a 14%.
Quanto à evolução do número de edifícios e de alojamentos, durante a última década, é registado no EIA
um aumento em todos os concelhos em análise. Refere que o aumento deste indicador pode indiciar um
aumento de novas construções para fins turísticos, de segunda residência ou para ocupação futura,
nomeadamente, por parte de população emigrante, já retornada ou em fase de preparação do retorno.
O quociente alojamento/edifício regista uma variação muito pequena, pelo que ocorreram poucas
alterações à tipologia do edificado.
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Quanto à educação, a escolaridade é baixa em todos os escalões, nomeadamente ao nível do ensino
superior. As infraestruturas educativas estão a sofrer uma reestruturação, consequência do
envelhecimento da população, verificando-se uma tendência para o encerramento das escolas de aldeia e
a concentração em unidades escolares normalmente localizadas nas sedes do concelho (cidades e vilas).
Relativamente às atividades económicas existentes na área de estudo, verifica-se que o valor de taxa de
atividade obtido em 2001 nas sub-regiões do Cávado, do Ave e do Grande Porto é superior ao de
Portugal Continental (48,4%). Assim, os concelhos atravessados pelo projeto que se incluem nas subregiões referidas apresentam valores de taxa de atividade superiores a 50%. Já a sub-região do MinhoLima regista uma taxa de atividade de 41,6%, destacando-se o concelho de Melgaço por apresentar a
taxa mais baixa (31,7%) e o concelho de Viana do Castelo por apresentar a taxa mais alta (46,2%).
Verifica-se que o concelho de índole mais rural é Melgaço, dado apresentar um setor primário mais
representativo, seguido do concelho de Arcos de Valdevez (22,6% e 20% de população empregada em
2001, respetivamente). Por sua vez, Barcelos e Vila Nova de Famalicão apresentam um setor secundário
bastante representativo com 63,8% e 63,3%, respetivamente, de população empregada.
A agricultura assume um papel importante nos concelhos atravessados pela área de estudo,
caracterizada, na maioria dos casos, por agricultura de subsistência. Na sub-região do Grande Porto,
cerca de 78% da superfície agrícola total é Superfície Agrícola Utilizada (SAU) e nas sub-regiões do
Minho-Lima, Cávado e Ave a SAU corresponde a 72%, 65,7% e 62% da superfície agrícola total.
Relativamente às explorações, verifica-se que são em maior número em Barcelos (4012), Ponte de Lima
(3729) e Arcos de Valdevez (3081) e a proporção de explorações, sem pecuária, é na generalidade
inferior à das explorações agropecuárias, sendo a Póvoa de Varzim a exceção. Os ramos mais
representativos da indústria transformadora na região são os ramos das indústrias alimentar, têxtil, de
pasta de papel e das metalúrgicas de base; no entanto, nos últimos anos assistiu-se ao encerramento de
importantes fábricas de mobiliário, têxteis e metalomecânicas, o que afeta a economia da região. O setor
terciário tem vindo a crescer, face à melhoria do nível de vida das populações e da dotação de novos
serviços públicos, bem como devido ao aumento dos setores do comércio, sobretudo as pequenas
unidades a retalho de comércio local. O turismo assume particular importância, uma vez que é ponto de
atração a diversos visitantes, com principal interesse sobre o turismo de natureza, religioso, termal, golfe
e turismo em espaço rural.
O EIA apresenta também uma caraterização em termos da dinâmica urbana das principais atividades
económicas, industriais e acessibilidades.
O território em estudo caracteriza-se essencialmente pela construção dispersa ou linear ao longo das vias,
assim como por pequenos aglomerados de caráter rural, nos quais predomina a habitação unifamiliar com
moradias de 1 a 2 pisos. Estes edifícios estão, em grande parte dos casos, associados a propriedades nas
quais se verifica a exploração agrícola e produção pecuária. Apesar de pouco significativas no cômputo
global, regista-se ainda a presença de zonas mais consolidadas, classificadas como tecido urbano
contínuo, pertencentes aos aglomerados de Barcelos e Ponte de Lima.
O EIA informa que, no que concerne à gestão urbanística e aos projetos de loteamento (em curso ou
previstos), e de acordo com a informação transmitida pela Câmara Municipal de Póvoa de Varzim,
existem povoações/núcleos urbanos e outras áreas de utilização coletiva na área de estudo. A Câmara

Eixo da RNT entre "Vila do Conde", "Vila Fria B" e a Rede Elétrica de Espanha, a 400 kV
Estudo Prévio

126

Parecer da Comissão de Avaliação
Procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental N.º 2687

Municipal de Arcos de Valdevez menciona a existência de aglomerados rurais de proteção (áreas que se
destinam à habitação, turismo e atividades relacionadas com produtos locais) situados no exterior do
Parque Nacional, nas freguesias de Gave e Parada do Monte e a UOPG de recuperação do tecido urbano,
no Peso. A Câmara Municipal de Valença refere a existência dos aglomerados Urbanos de Fontoura, Silva,
S. Julião dentro da Área de Estudo.
No interior da área de estudo verifica-se a existência de duas tipologias de áreas industriais: áreas de
indústria extrativa e zonas industriais (parques industriais) compreendendo indústria transformadora,
serviços, comércio e logística.
O EIA, em resultado da consulta à Direcção-Geral de Energia e Geologia (DGEG), refere a existência de
várias áreas com recursos minerais, atualmente em exploração (indústria extrativa). Registam-se algumas
pedreiras, maioritariamente localizadas nos concelhos de Valença, Monção, Barcelos, Ponte de Lima e Vila
do Conde. Complementarmente, a área de estudo é detentora, igualmente, de concessões para a
exploração de Caulino, nomeadamente nos concelhos de Barcelos e Vila do Conde.
Ressalta-se a existência de 2 pedidos de prospeção e pesquisa de minerais metálicos (quartzo, feldspato
e lítio), localizados no concelho de Ponte de Lima.
Por último, o EIA refere a existência de 3 concessões de água mineral natural e respetivos perímetros de
proteção dentro da área de estudo, nomeadamente, as Águas de Santo Antão, Melgaço e as Águas de
Grichões, bem como a zona alargada das Termas do Eirogo.
As áreas industriais e empresariais que ocorrem na área de estudo ocupam uma superfície muito
reduzida, encontrando-se distribuídas entre áreas de extração de inertes, indústria, comércio e
equipamentos gerais e áreas em construção.
Verifica-se que existem alguns espaços de equipamentos localizados nos concelhos de Póvoa de Varzim,
Vila do Conde, Arcos de Valdevez, Ponte de Lima, Viana do Castelo, Valença, Monção e Melgaço. Na área
de estudo conhecem-se ainda algumas intenções de construção de equipamentos ou infraestruturas
futuras, de acordo com informação facultada pelas entidades consultadas, nomeadamente, o Parque
Botânico em Arcos de Valdevez (projeto municipal a instalar na margem do rio Cabrão e cuja área, por
indicação da Câmara, deverá ser preservada), estradas em projeto ou em estudo (Estudo Prévio da
Variante às EN302 e EN303 – Vila Nova de Cerveira/Paredes de Coura – em fase de estudo de viabilidade
de traçados; Projeto de Execução da EN203 – Variante a Ponte de Lima, cujo esboço corográfico foi
enviado pela entidade), o Projeto de Ligação Ferroviária de Alta Velocidade entre Porto e Vigo [corredor
(400 m) do troço Braga-Valença e corredor (1200 m) do troço Porto-Braga (segundo informação
facultada pela RAVE)].
A área de estudo é detentora de variados recursos turísticos, nomeadamente: centros históricos, locais de
valor recreativo, paisagístico e de contacto com a natureza (miradouros, praias fluviais, parques de
merenda, zonas de descolagem e aterragem de parapentes, campos de golf, hipódromo, campo de tiro e
parque de aventuras), eventos culturais (festas, romarias e festivais), espaços de saúde e bem-estar
(termas e spas) e zonas propícias ao desenvolvimento de atividades de turismo ativo (motocross, caça,
desportos náuticos, passeios pedestres, etc.).
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Regista-se, no âmbito dos eventos culturais: a Romaria de S. Bento da Porta Aberta (julho), no
Coussorado (Paredes de Coura), no exterior do Troço 34A; a Romaria N. Senhora de Lurdes, no Carvoeiro
(Viana do Castelo), no exterior da localização B da subestação de “Vila Fria B”; a Romaria N. Senhora da
Franqueira (Agosto), no Pereira (Barcelos), no limite exterior do Troço 11; o Caminho de Santiago (Troço
20 e 23) e a Via romana XIX (Troços 34A, 34B, 33C). No concelho de Barcelos e Paredes de Coura
existem percursos turísticos e trilhos pedonais, na margem esquerda do rio Lima (limite oeste do Troço
32B), existe o campo de jogos bem como o bar do rio, a sede do grupo desportivo e a sinalização relativa
a ecovia, parque de merendas e lazer e património molinológico. Verifica-se que, nas freguesias
abrangidas pela área de estudo, se encontram 278 empreendimentos turísticos classificados e 548
unidades classificadas como Recursos Turísticos (que incluem, por exemplo, bibliotecas, praias,
conventos, miradouros, palácios).
As zonas agrícolas da área de estudo, que possuem maior expressão territorial, são os cultivos anuais
associados a culturas permanentes (pomares, olivais, souto manso, nogueirais, vinhas). A estas segue-se
a agricultura com espaços naturais e a agricultura de regadio (culturas anuais). Existe ainda uma vasta
área ocupada por sistemas culturais e parcelares complexos, constituídos por zonas agrícolas com mistura
de culturas, por vezes associadas à presença de pequenos apoios agrícolas. As zonas agrícolas de
regadios mais significativos encontram-se a sul nos concelhos de Vila do Conde e Póvoa de Varzim,
enquanto as restantes áreas agrícolas apresentam uma distribuição homogénea, ao longo de toda a área
de estudo. Por sua vez, são pouco representativas as áreas de vinha, pomares, pastagens naturais e
culturas anuais de sequeiro. O EIA salienta que, de acordo com a informação facultada pela Direção
Regional da Agricultura do Norte (DRAP-N), existem inúmeros regadios tradicionais na área de estudo,
ocupando uma área total de cerca de 7700 ha, a maior parte localizados nas zonas Centro e Norte da
área de estudo. Os referidos regadios coincidem com os troços 5, 13, 17, 22, 23, 32A, 32,B, 32C, 32D,
33C, 34A, 34B, 36B, 38B, 39, 41A e 42 em estudo.
As áreas florestais são a classe mais representativa. Destas destacam-se as florestas abertas, cortes e
novas plantações, as florestas mistas, as florestas de resinosas e, por último, as florestas de folhosas.
Os espaços florestais de maiores dimensões encontram-se localizados sobretudo na zona norte da área
de estudo, ocupando áreas mais fragmentadas na zona sul da área de estudo.
Relativamente à rede rodoviária principal, a ligação da região com o resto do país é assegurada pelas
autoestradas A3, que faz a ligação entre o Porto e a fronteira espanhola em Valença, a A7, que faz a
ligação entre a Póvoa de Varzim e Trás-os-Montes em Vila Pouca de Aguiar, a A11, que liga a Apúlia
(Esposende) a Castelões (Penafiel) e o IC28 que liga Ponte de Lima a Ponte da Barca. Estas vias ocorrem
na área de estudo, sendo todas atravessadas pelo corredor e/ou troços alternativos. Estas vias
estruturantes proporcionam a ligação da região com a fronteira Espanhola e o resto do país.
No que se refere à rede ferroviária nacional, verifica-se que a área em estudo é atravessada por uma
linha de caminho-de-ferro: a Linha do Minho que une as cidades do Porto e Valença. Verifica-se o
atravessamento da área de estudo por esta linha entre a povoação de Alconchel (concelho de Barcelos) e
a povoação de Barroselas (concelho de Viana do Castelo). No que concerne o atravessamento dos troços
pela Linha do Minho, verifica-se que a linha férrea atravessa o troço 15 em túnel, na zona da povoação

Eixo da RNT entre "Vila do Conde", "Vila Fria B" e a Rede Elétrica de Espanha, a 400 kV
Estudo Prévio

128

Parecer da Comissão de Avaliação
Procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental N.º 2687

de Portela (concelho de Barcelos) e ainda o troço 14, num viaduto sobre uma zona agrícola, na zona da
povoação de Durrães (concelho de Barcelos).
Na ausência de projeto e em matéria socioeconómica, o EIA considera que poderá haver introdução de
deficiências ao nível do abastecimento de energia às atividades económicas e populações a ser
futuramente servidas pelo projeto, a que se associam perdas de rendimento e degradação da qualidade
de vida. Por outro lado, não se prevê que as dinâmicas populacionais da região atravessada se venham a
alterar significativamente, em presença ou ausência do projeto, perspetivando-se a manutenção do
crescimento populacional até agora registado.

B.

Identificação e avaliação de impactes
B.1. Linhas Elétricas
B.1.1. Fase de Construção

Segundo o EIA, durante a fase de construção, os impactes sobre as zonas de ocupação agrícola e
atividades agrícolas estão relacionados com a perturbação e/ou destruição das culturas existentes nos
locais onde seja necessário abrir acessos e nos locais de instalação dos apoios. Complementarmente, a
afetação das características pedológicas do solo (através da sua movimentação, compactação ou
contaminação), poderá ainda ser responsável por impactes negativos indiretos sobre a atividade agrícola
ocorrente. Assim, os potenciais impactes sobre zonas agrícolas são considerados como negativos, diretos,
de magnitude média e pouco significativos, uma vez que as áreas afetadas serão na sua maioria
recuperáveis para o seu original, já que no solo permanecerão apenas os apoios das linhas.
No que respeita às zonas de ocupação florestal, o EIA considera os impactes associados à destruição da
vegetação na zona de implantação dos apoios e ao corte e/ou abate de vegetação ao longo dos traçados
das linhas, para estabelecimento das respetivas faixas de proteção. Prevê-se que ocorra uma afetação
irreversível na zona de implantação dos apoios e subestação, com a destruição total da vegetação aí
presente. O corte e decote do arvoredo é executado em simultâneo com, ou logo após, a instalação dos
apoios e dos cabos, de forma a permitir o funcionamento das linhas.
Os impactes suscetíveis de ocorrerem durante a fase de construção sobre as zonas de ocupação urbana
prendem-se com eventuais perturbações nas acessibilidades e emissão de poeiras e ruído, assim como
efeitos socioeconómicos, reais ou percebidos, na zona envolvente, a nível de qualidade de vida e
atividades económicas. Os potenciais impactes terão previsivelmente uma magnitude baixa a média, face
à presença humana que corresponde, segundo o EIA, a cerca de 8% dos troços em avaliação e regista-se
na maior parte dos troços em estudo. Contudo, o EIA assegura que atendendo à localização das zonas
habitadas no interior dos troços, é possível definir um traçado de linha que evite a sobrepassagem de
casas e que maximize o respetivo afastamento. Considera-se assim que os impactes sobre as áreas
humanizadas são negativos, prováveis, localizados, de média magnitude e medianamente significativos.
No que se refere ao Ambiente Social, durante a fase de construção das linhas são referidos, como
impactes positivos locais, a potencial geração de emprego na obra e o aumento da dinâmica económica
nos serviços disponibilizados nas povoações mais próximas, sobretudo no ramo da restauração e
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alojamento, decorrentes da presença de trabalhadores. Estes impactes, embora positivos, apresentam um
caráter temporário e uma incidência muito local e, consequentemente, são considerados como de
magnitude reduzida e não significativos.
As atividades de construção das linhas poderão causar algumas perturbações e/ou afetação temporárias
da qualidade de vida das zonas habitadas ou habitações dispersas que eventualmente se venham a
localizar nas proximidades das linhas, no que se refere à abertura de acessos temporários e à circulação
de maquinaria e veículos, introduzindo uma afetação temporária na qualidade de vida dos habitantes
locais, durante a instalação e operação de estaleiros e durante as atividades e construção propriamente
ditas, nomeadamente em matéria de poluição sonora e da degradação pontual da qualidade do ar.
Por sua vez, a abertura de caminhos para aceder aos apoios poderá obrigar à necessidade de
atravessamento e/ou ocupação de propriedades privadas e campos cultivados. Esta situação pode causar
prejuízos reais ou ser percebido de forma negativa pelos proprietários. Contudo, este impacte será
previsivelmente de baixa magnitude e não significativo, tendo em conta a existência de alguns caminhos
rurais que deverão ser aproveitados e o facto de estas atividades serem acompanhadas de uma
negociação prévia com os proprietários.
A implantação de apoios em propriedades privadas (terrenos agrícolas ou zonas florestais) poderá ser
vista como um prejuízo semelhante ao referido anteriormente. Com efeito, a ocupação de terrenos
cultivados para implantação dos apoios poderá provocar afetações temporárias das atividades agrícolas, e
a ocupação de terrenos florestados para implantação de apoios e/ou constituição da faixa de proteção da
linha terá como consequência a remoção e/ou decote de árvores. Estas atividades implicarão uma perda
de rendimentos correspondente, relativamente ao qual os proprietários são indemnizados. Considera-se
este impacte como negativo, direto, localizado, temporário e parcialmente reversível, de magnitude média
e com significado apenas local.
B.1.2. Fase de Exploração
Durante a fase de exploração, no que se refere aos impactes sobre o Ambiente Social das linhas, far-seão sentir os principais impactes positivos de caráter permanente do projeto, que advêm do reforço da
estrutura de rede elétrica decorrente da construção das novas linhas entre a futura subestação de “Vila
do Conde” e a futura subestação de “Vila Fria B” e entre a subestação de “Vila Fria B” e a Rede Elétrica
Espanhola, ambas a 400 kV, garantindo em simultâneo o reforço da alimentação da Rede Nacional de
Distribuição (RND). Os impactes da exploração das linhas são assim positivos, na medida em que a sua
concretização se traduz em maior eficácia e qualidade nos serviços de fornecimento de energia.
Um dos principais impactes percebidos pela população relativamente à presença das linhas é a
possibilidade de sobrepassagem de edificações. A presença e o funcionamento das linhas poderá ser
responsável por impactes sobre as populações e atividades económicas, nomeadamente: impactes visuais
sobre zonas residenciais, impossibilidade de utilizar o local de implantação dos apoios, inibição de
povoamentos florestais com espécies de crescimento rápido sob as linhas e degradação pontual da
qualidade do ambiente, associadas a emissão de ruído e de ozono, em consequência do efeito de coroa.
O EIA refere que a implantação de apoios dá sempre lugar, nos termos da lei, ao pagamento de uma
indemnização ao proprietário, cobrindo os prejuízos que a afetação da parcela de terreno referente ao
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apoio e a correspondente servidão causam. Esclarece que esta servidão mantém nos proprietários a
posse da terra. O facto de, na faixa sobrepassada pelas linhas, ficarem impedidos os povoamentos
florestais com espécies de crescimento rápido, poderá traduzir-se numa perda de valor económico dos
terrenos afetados, com consequentes prejuízos para os donos das propriedades. Contudo, em termos
económicos,

essas

situações

são

devidamente

salvaguardadas

através

das

indemnizações

correspondentes. Atendendo à ocupação florestal na região de implantação do projeto, o EIA refere que
este impacte pode assumir uma natureza significativa. Salienta ainda que tem sido prática recente na
REN a reconversão do uso do solo, em situações em que ocorre o corte de árvores de crescimento
rápido, por espécies de crescimento lento, mediante acordo com o respetivo proprietário, pelo que nestes
casos o impacte é considerado pouco significativo.
É referido também que a abertura e/ou melhoria de acessos aos locais de implantação dos apoios
poderão ter reflexos positivos sobre a acessibilidade dos terrenos situados nas imediações podendo vir a
constituir, assim, um impacte positivo indireto.
Considera-se que as degradações ambientais identificadas, passíveis de ocorrerem durante a fase de
exploração das linhas, não serão suscetíveis de gerarem situações significativas de incómodo para as
populações que residem nas proximidades da mesma dado que de acordo com a informação do EIA, a
emissão de ozono pelo funcionamento das linhas pode ser considerada como desprezível e não se prevê
que a emissão de ruído constitua um impacte negativo no ambiente sonoro nas imediações das linhas.
Estes impactes são classificados no EIA como negativos, localizados, permanentes, certos, de média
magnitude e medianamente significativos nos troços em que se encontrem várias edificações, e não
significativos nos restantes troços.
Outros potenciais impactes referidos são o medo, por parte dos habitantes, de efeitos sobre a saúde e a
perda de qualidade estética da paisagem envolvente.

B.2. Subestação
B.2.1. Fase de Construção
Durante a fase de construção da Subestação de Vila Fria B serão gerados impactes negativos sobre o uso
do solo originados pela afetação do solo na zona de implantação da instalação, com consequente
substituição do uso atual desses solos pelo uso afeto ao projeto.
Os potenciais impactes da subestação de “Vila Fria B” sobre a ocupação humana segundo o EIA serão
pouco significativos, no que se refere à localização A em avaliação uma vez que esta não apresenta
qualquer edificado habitacional. Já nas localizações B e C, que abrangem alguns aglomerados
habitacionais, os impactes sobre a ocupação humana serão significativos.
Os potenciais impactes da subestação sobre a ocupação agrícola durante a fase de construção estão
relacionados com a afetação ou destruição de culturas e/ou explorações agrícolas.
No que se refere à ocupação florestal, os impactes são classificados no EIA como negativos, certos (para
a localização A e C), de reduzida magnitude (face à área total de previsível afetação) e pouco
significativos, podendo ser minimizáveis com a adoção das medidas propostas.
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Relativamente ao Ambiente Social, durante a fase de construção do projeto, o EIA prevê a ocorrência de
impactes positivos locais ao nível da potencial geração de emprego na obra e decorrentes da presença de
trabalhadores, introduzindo alguma dinâmica económica nas povoações envolventes. Estes impactes,
embora positivos, terão um caráter temporário e uma incidência muito local e, consequentemente, serão
considerados como de magnitude reduzida e não significativos.
As principais afetações potencialmente ocorrentes na fase de construção dizem respeito à ocupação
permanente da área da plataforma da subestação de “Vila Fria B” e às atividades de construção da
instalação, ocorrendo ainda uma ocupação temporária de terrenos para a implantação do estaleiro de
construção civil.
Assim, durante a fase de construção da subestação, ocorrerá a ocupação de propriedades privadas, o que
pode causar prejuízos económicos reais ou ser percebido de forma negativa pelos respetivos
proprietários. Este impacte negativo será, no entanto, de baixa magnitude e pouco significativo pelo facto
de a REN, SA adquirir o terreno ao atual proprietário.
Acresce que as atividades de construção da subestação poderão ainda causar alguma perturbação nas
comunidades envolventes, particularmente no que se refere à circulação de maquinaria e veículos afetos
à obra e movimentações de terras (traduzindo-se na degradação pontual do ar e emissão de ruído),
introduzindo uma afetação temporária na qualidade de vida das populações locais. A localização A da
S”VIB” apresenta um maior afastamento a zonas habitadas face ao que se verifica nas restantes
localizações, que têm casas de habitação no seu interior: a localização B da S”VIB” abrange habitações do
aglomerado de Vacaria e a localização C da S”VIB” abrange habitações dos aglomerados de Veiga e
Merouços. Pelo exposto, na fase de construção da subestação, a incomodidade das populações locais
deverá ser mais acentuada nas localizações B e C da S”VIB”.
B.2.2. Fase de Exploração
Relativamente ao Ambiente Social, o EIA refere que far-se-ão sentir impactes positivos, nomeadamente,
integração de montantes consideráveis de energias de origem renovável, no estabelecimento de
condições para o funcionamento dos mercados e no reforço da alimentação da Rede Nacional de
Distribuição, fatores que se farão sentir de forma indireta sobre o crescimento económico da região.
Por outro lado, em termos regionais e nacionais, os impactes da construção da subestação são positivos,
na medida em que a sua concretização se traduz em maior eficácia e qualidade nos serviços de
fornecimento de energia.
Durante a fase de exploração, poderão, contudo, ocorrer impactes negativos indiretos sobre a população
local, associada a efeitos percecionados pela população associados à presença da subestação de ”Vila
Fria B” (receio sobre efeitos na saúde e a perda de qualidade estética da paisagem envolvente). O EIA
salienta, no entanto, que o afastamento da implantação da subestação, no interior da localização
selecionada, relativamente às zonas habitadas mais próximas, bem como a correta integração paisagística
da infraestrutura, promoverá a diluição dessa perceção.
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B.2.3. Fase de Desativação
Na fase de desativação das linhas e subestação, com a eliminação do condicionamento do uso do solo
imposto pela respetiva servidão e a desocupação das áreas dos apoios, potencia-se a ocorrência de
impactes positivos na ocupação do solo, com libertação de áreas para outros usos, o que se constitui
como um impacte positivo.
B.2.4

Impactes cumulativos

Ocorrendo a fase de construção dos projetos previstos em simultâneo, prevê-se um potencial reforço dos
impactes positivos locais ao nível da potencial geração de emprego na obra e decorrentes da presença de
trabalhadores, introduzindo potencialmente alguma dinâmica económica nos serviços disponibilizados nas
povoações mais próximas, sobretudo no ramo da restauração e alojamento, gerando-se, pelo efeito, um
impacte positivo de maior magnitude, com potencial significado.
A sobreposição das atividades de construção dos projetos poderá ainda causar impactes negativos
indiretos, mas significativos, ao nível da qualidade de vida dos habitantes locais, associados à perturbação
e/ou afetação temporária da qualidade de vida das zonas habitadas ou habitações dispersas que
eventualmente se venham a localizar na proximidade das zonas em obra.
O EIA salienta o potencial efeito cumulativo da utilização de explosivos na execução de escavações, da
abertura dos acessos temporários para as diferentes obras, da circulação de maquinaria e veículos na
rede viária local, da instalação e operação de estaleiros e durante as atividades de construção
propriamente ditas, nomeadamente em matéria de poluição sonora e da degradação pontual da
qualidade do ar. Estes impactes far-se-ão sentir com mais significado junto à subestação de “Vila do
Conde” e na zona de implantação dos novos apoios das futuras linhas que se prevê que venham a ligarse à subestação de “Vila Fria B”.
A ocorrência de impactes cumulativos na fase de construção sobre o ambiente sonoro da área de
implantação do projeto em estudo decorrerá essencialmente da simultaneidade da respetiva fase de
construção relativamente à construção dos projetos mencionados, o que implica um acréscimo na
circulação de tráfego rodoviário de pesados ou de outras atividades de ruído.

C.

Análise de alternativas

Tendo em conta as especificidades da área de estudo, o fator socioeconomia foi excluído da avaliação
efetuada no EIA, dada a redundância que apresenta em relação a outros fatores, como a paisagem ou
ocupação do solo.
Como tal, a análise do fator socioeconomia poderá cruzar-se com a análise dos fatores mencionados
acima. Acresce ainda a análise efetuada em cruzamento com a referente ao património arqueológico.
No que concerne à Ocupação do Solo, a análise assentou essencialmente na ocorrência de ocupação
humana (habitacional) e outros usos sensíveis e na presença de zonas de maior vocação para a
passagem de uma linha.

Eixo da RNT entre "Vila do Conde", "Vila Fria B" e a Rede Elétrica de Espanha, a 400 kV
Estudo Prévio

133

Parecer da Comissão de Avaliação
Procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental N.º 2687

Quanto ao fator paisagem, foram consideradas, não só, as implicações a nível das zonas habitadas e vias
de comunicação (impactes visuais), mas também o valor da paisagem por si só (impactes paisagísticos),
considerando assim a qualidade e o valor cénico da mesma.
Zona 1 – entre a localização da subestação de “Vila do Conde” e o troço 9
Os fatores críticos existentes nesta zona prendem-se com o facto de as linhas atravessarem espaços
urbanos e sobrepassagem de habitações.
A opção pelo corredor T4 e T5 afigura-se a mais viável do ponto de vista da minimização de impactes ao
nível do ambiente social, visto que se regista uma densidade habitacional significativamente inferior
(cerca de 65 habitações), quando comparada com a alternativa do corredor T4, T6, T2 e T3 (cerca de
122 habitações). No corredor T4 e T5 não ocorre nenhum fator crítico, ao contrário do troço alternativo
onde se regista a sobrepassagem de casas, nomeadamente nos troços 2 e 3. O corredor T4 e T5 têm
ainda um impacte menor que o alternativo no que diz respeito ao fator paisagem, possuindo uma menor
acessibilidade visual a observadores.
A contribuir para a escolha pelo corredor T4 e T5, importa ainda salientar a existência de um corredor
livre de 100m para a passagem da linha, sempre que essa se apresente mais próxima das habitações.
O corredor T4 e T5 é, segundo o EIA, o preferencial.
Zona 2 – Concelho de Barcelos
Os fatores críticos existentes nesta zona prendem-se com o facto de as linhas atravessarem espaços
urbanos.
A alternativa menos impactante é o troço 12B, pois regista uma densidade habitacional bastante menor
(cerca de 5 habitações) em comparação com a alternativa pelo troço 12 A (cerca de 73 habitações).
Em termos de paisagem, o troço 12B possui uma menor acessibilidade visual a observadores.
Relativamente ao fator solo, a opção do troço 12B é a menos impactante pois não se regista o
atravessamento de solos de elevada capacidade de uso.
O troço 12B é, de acordo com o EIA, a alternativa preferencial.
Em relação aos Troços 10A e 10B, apesar de em ambos os casos existir um corredor livre de 100 m para
a passagem da linha, sempre que essa se apresente mais próxima das habitações, a alternativa menos
impactante é o troço 10B, pois regista uma densidade habitacional menor (cerca de 5 habitações) em
comparação com a alternativa pelo troço 10 A (cerca de 14 habitações). De salientar ainda a existência
de zonas agrícolas sensíveis no troço 10 A.
Em termos de paisagem, o troço 10B possui uma menor acessibilidade visual a observadores.
O troço 10B, segundo o EIA é a alternativa preferencial.
Zona 3 – entre o troço 13 e as localizações da subestação de “Vila Fria B”
Esta zona apresenta como fatores críticos o atravessamento de espaços urbanos, a sobre passagem de
habitações e o atravessamento de zonas de elevado interesse municipal.
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A passagem pelo troço 14, apesar de ser a opção mais direta de acesso à opção de localização B da
subestação, atravessa uma zona de densidade habitacional mais significativa (cerca de 122 habitações)
comparativamente às restantes opções (cerca de 63 e cerca de 65 habitações).
Excluir o troço 14 contribui diretamente para a exclusão da alternativa B da construção da subestação de
Vila Fria B, pois deixa de haver ligação à mesma.
Excluída a opção do troço 14, resta escolher entre o troço 16 ou troço 17, ambos antecedidos pela
passagem pelo troço 15.
Do ponto de vista paisagístico, a opção pelo troço 16 é mais impactante do ponto de vista da
acessibilidade dos observadores.
A escolha entre estes dois troços vai depender do local de construção da subestação, sendo que o troço
16 deverá ser a escolha preferencial, caso se opte pela construção na localização A e o troço 17 caso a
opção de construção da subestação seja na localização C.
Zona 4 – entre as localizações da subestação de “Vila Fria B” e o troço 32 A
Na Zona 4 serão analisadas as alternativas excluindo a localização B da subestação (anteriormente
excluída na análise da Zona 3).
A zona apresenta uma série de condicionantes que, embora pouco representativas individualmente,
ganham maior relevância quando conjugadas entre si.
É necessário ter em conta as opções relacionadas com a localização da subestação e com a articulação da
opção preferencial da zona anterior (Zona 3).
Considerando a localização A da subestação, apesar da alternativa do corredor T26, T21 e T22 possuir
uma densidade habitacional superior (cerca de 104 habitações) em relação à alternativa pelos troços T28,
T29, T27 e T31 (cerca de 54 habitações), afigura-se ser a alternativa preferencial, tendo em conta a
existência de significativo património arqueológico ao longo do troço T29.
A informação referente ao fator ecologia também não menciona objeções ao corredor T26, T21 e T22.
Caso a escolha dependesse exclusivamente do fator ocupação do solo e ambiente social, a alternativa
preferencial seria o corredor T28, T29, T27 e T31. Contudo, articulando a análise da componente social
com as restantes, essa deixa de ser considerada a opção menos impactante e a escolha preferencial será
a passagem pelo corredor T26, T21 e T22. Isto em relação à localização A da subestação.
Considerando a localização B da subestação, volta a acontecer o mesmo que na análise da localização A.
Aquela que se afiguraria a alternativa menos impactante a nível de ambiente social, por possuir uma
densidade habitacional inferior, acaba por não ser a solução preferencial quando tomados em conta os
restantes fatores.
A opção pelo corredor T27, T29 e T31, apesar de ser a escolha preferencial do ponto de vista habitacional
(cerca de 39 habitações), tem a contrapartida da existência de significativo património arqueológico ao
longo do troço T29.
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Excluindo a passagem pelo T29, resta comparar a alternativa do corredor T30 e T31, com a alternativa do
corredor T27, T28, T25, T26, T21 e T22.
Os corredores T30 e T31 apresentam uma densidade habitacional menos significativa (cerca de
84 habitações) em comparação com a alternativa pelo corredor T27, T28, T25, T26, T21 e T22 (cerca de
118 habitações).
Importa também referir que o corredor T27, T28, T25, T26, T21 e T22 tem aproximadamente o dobro de
extensão do corredor T30 e T31, o que significa uma maior extensão de linhas.
Articulando a análise da componente social com os restantes fatores, a escolha preferencial será a
passagem pelo corredor T30 e T31, em relação à localização B da subestação.
Localização A ou C da subestação
Cruzando a análise da Zona 3, da Zona 4 e a localização da subestação, importa distinguir entre a
localização A e localização C, qual a mais favorável.
A localização A, segundo o EIA, é a preferencial, do ponto de vista da socioeconomia, visto apresentar
uma menor proximidade a zonas habitacionais e por possuir menores volumes de decapagem do solo e
de envio de excedentes para depósito. Articulando com os restantes fatores, a localização A da
subestação é, de acordo com o EIA, também a preferencial.
Zona 5 – entre Ponte de Lima e Monção (entre o troço 32A e o troço 39)
Esta zona apresenta como fatores críticos o atravessamento de espaços urbanos e a sobre passagem de
habitações.
A opção de passagem pelos troços alternativos 32C e 34A implica a sobrepassagem de habitações, em
mais de um local, fator considerado como crítico pelo EIA. Apesar do troço 32C ter sido delimitado de
modo a acompanhar o traçado da autoestrada A3 (zona já artificializada), a existência de habitações na
sua envolvente levou a que o EIA abandonasse a hipótese de o considerar como alternativa preferencial.
Em relação ao atravessamento do rio Lima, importa comparar os troços 32B e 32C.
A escolha preferencial, do ponto de vista do ambiente social e ocupação do solo, afigura-se ser o troço
32B, pois regista uma densidade habitacional bastante inferior (cerca de 97 habitações) em comparação
com a alternativa pelo troço 32C (cerca de 202 habitações). No troço 32C existe ainda o fator de sobre
passagem de habitações em mais de um local.
O troço 32B é, segundo o EIA, apresentado como preferencial.
Relativamente à passagem pelos troços 34A e 34B, o EIA refere a existência de fatores críticos em ambas
as alternativas e, embora não pormenorizando, aponta o troço 34B como sendo o menos impactante.
O troço 35, não é caraterizado no EIA.
A alternativa pelo troço 36B (zona oeste) é, segundo o EIA preferencial, pois embora os troços 36A e 36B
não possuam distinções a considerar do ponto de vista dos descritores socioeconómicos, o troço 36A
atravessa um parque eólico, constituindo assim uma condicionante.
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Escolha entre a zona Oeste (troço T33A, T33B, T33C, T34B, T35, T36B e T37) e
Este (T38A e T38B)
O corredor Este é, de acordo com o EIA, o corredor preferencial, visto registar uma densidade
habitacional muito reduzida (14 habitações) em comparação com a alternativa do corredor Oeste (cerca
de 145 habitações).
Zona 6 – entre o troço 39 e a fronteira nacional (ligação à rede elétrica de Espanha)
Na zona 6, os principais fatores críticos são o atravessamento de zonas urbanas e o atravessamento de
zonas com um grau muito elevado de condicionantes. De acordo com o EIA, a Red Elétrica de España
manifestou preferência pelo troço 41B.
O troço 42 foi desconsiderado, visto apresentar inúmeras condicionantes desfavoráveis (maior densidade
habitacional, maior extensão de linha necessária, atravessamento de dois espaços urbanos), quando
comparado com as demais alternativas.
Ambas as alternativas restantes contemplam a passagem pelo troço 40, sendo que, na necessidade de
escolha entre o troço 41A e 41B, a escolha preferível, tendo em conta os fatores relacionados com a
socio-economia, recai sobre o troço 41B, pois possui uma densidade habitacional (2 habitações) inferior
ao troço alternativo 41A (9 habitações).
O corredor formado pelos troços 40 e 41B é, segundo o EIA, a alternativa preferencial.

Segundo o EIA, a solução integrada preferencial contempla a passagem pelos troços 4, 5, 9, 10B, 11,
12B, 13, 15 e 16, para a linha “Vila do Conde” – “Vila Fria B”, os troços 24, 25, 26, 21, 22, 32A, 33B, 38A,
38B, 39, 40 e 41B, para a ligação da linha “Vila Fria B” à rede elétrica de Espanha e a localização A para a
subestação de “Vila Fria B”.

D.

Medidas de minimização

No EIA são apresentadas as recomendações e Medidas de Minimização a introduzir no Projeto de
Execução, com as quais se concorda, nomeadamente:
Fator

Recomendação (Subestação)

Solos

No caso da S”VIB”-C, minimizar a afetação de solos de elevada capacidade de uso.

Componente social/
Ocupação do solo

No caso da S”VIB”-C, implantar a subestação preferencialmente em zona de floresta,
salvaguardando a área agrícola e os aglomerados habitacionais existentes – o
posicionamento mais favorável é no limite oeste da localização.
Na localização da S”VIB”-A, implantar a subestação preferencialmente em zona
industrial, ou na sua impossibilidade, em zonas de matos ou de floresta,
salvaguardando os sobreiros existentes no limite norte.
Na localização S”VIB”-B, afastar a subestação das zonas habitadas mais próximas e
minimizar a afetação das áreas agrícolas.

Fator

Recomendação (Linhas Elétricas)

Solos

Minimizar a interferência com solos de capacidade de uso elevada (classe A), dada a
sua relevante expressão nos troços 1 a 8, S”VV, 10A, 12A, 13, 14, 16, 17, 22, 23, 30,
32C, 34B e 42, tentando implantar os apoios de forma a reduzir a interferência com
este tipo de solos.
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No âmbito da elaboração do Projeto de Execução é ainda recomendado que, caso não seja possível
minimizar a interferência com solos de capacidade de uso elevada, a localização dos apoios deverá ser
considerada nas extremidades das parcelas agrícolas, não destruindo nem prejudicando a estabilidade de
socalcos ou muros.
Fase prévia à obra
No âmbito da Sócio-economia, o EIA propõe apenas medidas para a fase prévia à obra, que devem ser
implementadas e que são de seguida identificadas. Contudo, verifica-se que várias medidas foram
propostas no âmbito de outros fatores, nomeadamente o ambiente sonoro, que deverão também ser
implementadas:


Divulgar o programa de execução das obras às populações interessadas, designadamente à
população residente na área envolvente, mediante comunicação às Câmaras Municipais e Juntas
de Freguesias interessadas. 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 (M4);
Implementar um mecanismo de atendimento ao público para esclarecimento de dúvidas e
atendimento de eventuais reclamações (M5).

Para além do exposto, considera-se que deverá ser apresentada a seguinte informação:



Em fase de RECAPE
Um Plano de Circulação, que defina as redes de acessos para aceder à zona de implantação dos
apoios, devendo ser privilegiada a utilização e/ou melhoria dos caminhos já existentes;
Planta com localização dos acessos novos e dos acessos a beneficiar, necessários para a
construção do projeto, à escala de projeto;



Identificação das afetações diretas das futuras linhas nas áreas agrícolas que não puderem ser



Identificação de todos os lugares, edifícios habitações e quintas e/ou pequenas explorações,

evitadas, nomeadamente, a área afetada e a ocupação do solo existente;
equipamentos sociais e todos os recetores sensíveis possivelmente afetados, direta ou
indiretamente, quer em fase de obra quer em fase de exploração, indicando as respetivas



distâncias à área do projeto, com o recurso a cartografia de apoio;
Identificação de medidas de minimização, tendo em consideração a avaliação dos impactes
socioeconómicos identificados no âmbito da elaboração do Projeto de Execução, ajustadas às
eventuais perdas irreversíveis e à realizada local.



Antes do início da obra
Comprovativos das comunicações efetuadas tendo em vista a divulgação do projeto
nomeadamente o seu objetivo, a natureza, a localização da obra, as principais ações a realizar,
respetiva calendarização e eventuais afetações à população, designadamente a afetação das



acessibilidades;
Registos de atendimento ao público e eventuais reclamações.
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E.

Conclusão

Na sequência da solicitação de agosto de 2014 da REN, S.A., as conclusões relativas ao presente fator
ambiental referem-se apenas aos elementos do projeto que serão objeto de decisão final, ou seja, às
Zonas 1, 2 e 3 do projeto inicialmente sujeito a avaliação.
O EIA apresenta aqueles que são considerados fatores críticos do projeto. Aquando a existência de uma
ou mais alternativas, a alternativa onde se verificou a ocorrência de um fator considerado como crítico
foi, de acordo com o EIA, excluída, uma vez que foram considerados como muito significativos a nível de
impactes causados. Transcrevendo o EIA, a existência de fatores críticos colocou “imediatamente em

causa uma determinada alternativa sob o ponto de vista de um ou mais descritores ”.
Na Zona 2, relativamente à escolha entre os troços 10A e 10B, pela conjugação da análise de todos os
fatores considerados pelo EIA, este conclui que a solução preferencial será a passagem pelo troço T10B.
Contudo, relativamente ao fator Ordenamento do Território, não foi considerado o fator crítico
“Atravessamento de zonas com um grau muito elevado de fatores condicionadores”, neste caso traduzido
pela incidência em Mato ou Mata de Proteção. Perante a existência deste fator crítico e uma vez que
ambas as alternativas não apresentam diferenças consideráveis ao nível do fator sócio-economia, a
contemplação dos fatores de forma conjunta indica que a opção menos impactante é a passagem pelo
troço 10A.
Um dos fatores críticos considerados pelo EIA é a “sobrepassagem de habitações, sempre que existissem

alternativas que o permitissem evitar”, bem como o “atravessamento de espaços urbanos, sempre que
existissem alternativas que o permitissem evitar”. Contudo, quando ocorre a existência de fatores críticos
em ambas as alternativas, o EIA deveria contemplar todos os fatores ambientais, optando assim pelo
troço menos impactante em termos gerais, como acontece na escolha pelos troços 12A e 12B, onde
ocorrem fatores críticos em ambos os traçados.
A criação de postos de trabalho é, de acordo com o EIA, um impacte positivo pouco significativo, uma vez
que ocorrerá unicamente na fase de construção. Contudo, da mesma forma que o projeto poderá
beneficiar o setor do alojamento e restauração, o contrário também poderá suceder, caso venham a
verificar-se decréscimos na procura turística nas regiões, provenientes de danos significativos na
paisagem e património. O projeto atravessa várias zonas de grande potencial turístico e, tendo em conta
que não se prevê nenhuma data de desativação quer das linhas quer da subestação, nem da sua
remoção, o impacte será permanente e negativo.
Face ao exposto e em relação ao fator Sócio-economia considera-se ser de emitir parecer favorável
condicionado à:
i)

Localização A da subestação;

ii)

Passagem pelos troços 4, 5, 9, 10A, 11, 12B, 13, 15 e 16, para a linha “Vila do Conde” –
“Vila Fria B”;

iii)

Aplicação das medidas de minimização gerais e específicas e programa de monitorização
adicional do Ambiente Sonoro, assim como o cumprimento das medidas específicas para o
Ambiente Sonoro propostas no âmbito do respetivo fator ambiental.
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6.6. AMBIENTE SONORO
A.

Caracterização do território atravessado pelas alternativas e localizações das subestações;
Caracterização da situação de referência
A.1. Caracterização do território atravessado pelas alternativas e localizações das subestações

Não consta no EIA um ponto específico em que se faça a caracterização das diferentes alternativas tendo
sido adotada uma solução em que tal é apresentado em cada um dos fatores ambientais que faz essa
descrição de acordo com os critérios mais relevantes para a sua análise.
No caso específico do Ambiente Sonoro não foi realizada uma descrição genérica, específica dos
diferentes troços, mas apenas uma avaliação focada diretamente para os recetores sensíveis, conforme
se pode constatar pela transcrição seguinte:

“No caso em estudo, os troços e localizações alternativas para a instalação da linha elétrica e da
subestação em análise no presente EIA, desenvolvem-se numa região bastante povoada, onde se
identificaram inúmeras habitações, algumas isoladas, embora a maior parte se encontrem
incluídas em aglomerados urbanos.
Identificaram-se inúmeras habitações isoladas, ao longo dos diversos troços, algumas delas em
ruínas, e diversos aglomerados habitacionais. As localizações previstas para a subestação de “Vila
Fria B” (S”VIB”) apresentam reduzida ocupação humana na proximidade, mas apenas a
localização A (S”VIB”-A) não regista nenhuma edificação no seu interior.
O trabalho de campo desenvolvido permitiu identificar algumas habitações isoladas, não
identificáveis na cartografia disponível (cartas militares e ortofotomapas), assim como as fontes
sonoras características dos locais. Devido à elevada extensão dos troços e à diversidade de
recetores, as fontes sonoras predominantes variam grandemente para cada caso, no entanto, as
fontes sonoras predominantes são essencialmente o tráfego rodoviário das vias envolventes,
fontes industriais e fontes de origem natural.”
Recorreu-se, assim, à descrição constante no fator ambiental “Ocupação do Solo e Ambiente Social”.

A zona onde se irá inserir a subestação de “Vila do Conde”, já foi
objeto

de

avaliação

em

processo

de

AIA

anterior,

não

apresentando qualquer tipo de ocupação humana próxima,
caracterizando-se pela presença de floresta mista.
Em

relação

ao

Troço

T4,

este

engloba

uma

ocupação

eminentemente agrícola e florestal, não ocorrendo a presença de
áreas artificializadas e, portanto, ocupação humana no mesmo.
Do troço T4 partem duas alternativas que constituem os troços T5
e T6+T2+T3 que se voltam a encontrar num troço sem
alternativas, o troço T9.
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O troço T5, apesar de atravessar uma extensa área agrícola também já manifesta aproximação a áreas
industriais e a diversos aglomerados, nomeadamente, Grezufes, Além, Além de Cima, Fiães, ao longo da
estrada nacional EN206, um aglomerado populacional a sudoeste de Penedo e um pequeno aglomerado
habitacional, a norte do lugar da Mulher Morta. Destaca-se ainda presença, no troço, de duas quintas que
prestam serviços de turismo, catering e casamentos (a Quinta de Santo Adrião, em Grezufes e a Quinta
Pauliana, junto à EN206). Do lado norte da estrada EN206, no extremo oeste do corredor, existe um
depósito de terras contíguo a uma pequena mancha de eucalipto.
No que concerne ao troço T6, assinala-se a existência acentuada de edificado habitacional,
nomeadamente: na proximidade do aglomerado de Vela (na freguesia de Balazar), no aglomerado de
Casais e ao longo da Avenida da Aldeia Nova (estrada que liga o aglomerado de Casais ao aglomerado de
Fontainhas), nas proximidades dos aglomerados de Igreja e Moldes e no aglomerado de Outeiro da
Figueira (em torno da Estrada Nacional 206).
O troço que dá continuidade ao T6 é o troço T2 que atravessa diversos terenos agrícolas e espaços
construídos de cariz habitacional. Na sequência surge o troço T3 que se insere em áreas agrícolas e
florestais, atravessando algumas áreas urbanas que se desenvolvem ao longo dos eixos rodoviários.
Estas alternativas voltam a unir-se no troço T9 que, apesar de atravessar diversas zonas agrícolas e
florestais, também interfere com diversos edifícios habitacionais que existem ao longo da EM1121.
Voltam a existir duas alternativas de traçado para o desenvolvimento
da linha no troço 10 que se reparte em A e B.
Pode-se constatar que a presença de edificado habitacional em ambos
os troços é reduzida, no entanto, o troço T10A apesenta um maior
número de ocorrências ao longo da EN 553 e CM1112, enquanto o
troço T10B apesar do menor número de interferências com
habitações

também

denota

a

presença

de

duas

instalações

desportivas.

No troço T11 assinala-se a existência de algumas habitações dispersas e respetivos anexos que fazem
parte de aglomerados habitacionais que se desenvolvem no exterior do troço. No interior existem
algumas unidades industriais.
Nova subdivisão para consideração das alternativas de traçado correspondentes aos troços T12A e T12B.
No troço T12A, a ocupação humanizada apresenta uma grande relevância, encontrando-se grande parte
da povoação de Gilmonde dentro do mesmo, composta por vários aglomerados habitacionais, ora
concentrados, ora dispersos.
No troço 12B, a parte edificada corresponde essencialmente a edifícios industriais, observando-se
apenas a existência de um aglomerado habitacional (periferia da povoação de Porto Carreiro) e de
algumas habitações dispersas.
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No troço T13, sem alternativas, predomina o uso florestal
e a ocupação humana é quase inexistente, ocorrendo muito
pontualmente casas de habitação e verificando-se a
existência de uma pista de motocross, a sul da povoação de
Vilar de Monte.
A partir do T13 começa uma série de ramificações para as 3
possibilidades de localização da futura subestação de “Vila
Fria B” que se voltam a reunir noutro troço sem alternativas
o troço T32A.
Assim, para ligação à localização B tem-se o troço T14 que
atravessa diversos aglomerados habitacionais dispersos
pertencentes às povoações de Castelos, Rio, Souto,
Carvoeiro, Fontes, Barredos, Armães e Portela. Na povoação
de Carvoeiro, inclui-se uma igreja, cemitério e um centro paroquial.
A localização B da Subestação de “Vila Fria B” fica integralmente na União das Freguesias de
Barroselas e Carvoeira, em Viana do Castelo e, em termos do edificado, abrange algumas casas
pertencentes ao aglomerado habitacional de Vacaria. De destacar uma escola primária aparentemente
desativada.
Para as localizações A e C existem duas opções que se iniciam, ambas, no troço T15 no qual
predominam áreas florestais, apesar de existirem diversos edifícios habitacionais que se desenvolvem ao
longo da EN204, assim como algumas unidades industriais.
Tem-se, então, o troço T16 que liga à localização A predominam as áreas florestais e agrícolas,
podendo-se assinalar também a existência de algum edificado habitacional na proximidade dos
aglomerados de Agra Boa, Senra, Rua, Monte Maior e Vilar de Rei e ainda ao longo das estradas EN308,
EM547 e EM538.
A localização A da subestação da “Vila Fria B” implanta-se numa zona em que a ocupação do solo
predominante é florestal.
Para ligação à localização C existe o troço T17 ao longo do qual se desenvolvem vários aglomerados
habitacionais dispersos pertencentes às povoações de Lourigo, Santos, Panque, Carvalhais, Passal, Rio
Mau, Cachadinha, Calvário, Mato, Real, Santa Marinha, Torre e Martim, ocorrendo, ainda, algumas
habitações isoladas ao longo de todo o troço. Salienta-se a presença de uma pequena capela, junto à
estrada EM1253.
Quanto à localização C da subestação de “Vila Fria B”, apesar de se caracterizar maioritariamente por
povoamentos florestais, situa-se proximidade do aglomerado habitacional da Veiga, de habitações junto à
EM1264, pertencentes ao aglomerado habitacional de Merouços, de uma instalação desportiva e, ainda,
de uma zona industrial.
Seguem-se diversas combinações de troços que permitem chegar ao troço T32A sem alternativas, entre
as quais:
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B+T18+T19+T20+T21+T22
B+T18+T19+T23+T24+T25+T26+T21+T22



B+T18+T19+T23+T24+T25+T28+T27+T29+T31



A+T24+T25+T28+T27+T29+T31




A+T24+T25+T26+T21+T22
C+T27+T29+T31
C+T30+T31

O troço T18 inicia-se, então, na localização B da subestação de “Vila Fria B”, é caracterizado pelos matos
baixos com afloramentos rochosos e por uma área florestal e pela inexistência de áreas edificadas
habitacionais.
Na sequência deste surge o troço T19 que apresenta características semelhantes às do troço anterior
(T18).
Surge aqui a possibilidade de prosseguir para o troço T20 ou virar em direção à localização A da
subestação, pelo troço T23.
O troço T20 apesar de ter uma ocupação predominantemente florestal também cruza os aglomerados
habitacionais de Soalheiros, Porca e Boco, assim como se aproxima de outras casas de habitação
dispersas. Salienta-se a presença da Quinta da Albergaria.
O troço T21 apresenta características semelhantes às dos troços T18 e T19 sem presença humana na
proximidade.
O troço T22 atravessa uma grande mancha florestal e atravessa alguns aglomerados habitacionais,
nomeadamente, Sandilhão, Eido Velho, Picarouba, Ventoso, Badela, Aval, Barral, Pereiro, Outeiro de Vide,
Barreiro e Alvito, aproximando-se ainda de algumas casas de habitação dispersas junto às vias de
comunicação, nomeadamente, na EM1260, EN306, EM1254, EN201 e EM1261.
O troço T23 desenvolve-se em área agrícola e florestal, verificando-se não só o atravessamento de
diversos aglomerados habitacionais, nomeadamente, Senra, Grajal, Ínsua e Sobreiro, como a
aproximação a múltiplas casas de habitação isoladas.
Com origem na localização A da subestação nasce o troço T24 que atravessa, na maior parte do
traçado, áreas agrícolas e florestais com afloramentos rochosos. Relativamente à ocupação humana, esta
não é significativa, encontrando-se 5 casas de habitação, em Cacheiro, próximo de Fervenças e São
Pedro e no lugar de Costeiras, além do Santuário da Senhora da Conceição, na parte norte do troço.
O troço T25 surge na continuação e, a partir deste, é possível tomar 2 percursos alternativos, para o
troço T26 ou para o T28 em direção à localização C da subestação. É um troço com ocupação
essencialmente florestal, sem ocorrência de áreas edificadas habitacionais.
Sequencialmente aparece o troço T26 caracterizado pelos matos baixos com afloramentos rochosos e, à
semelhança do anterior, sem ocupação humana. Este troço liga ao T21 descrito anteriormente.
Na outra direção surge então o troço T28 no qual predominam as áreas florestais, encontrando-se
algumas casas de habitação dispersas ao longo do troço, associadas a aglomerados populacionais.
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O Troço T27 faz a ligação do T28 à localização C da subestação, além de atravessar terrenos florestais e
agrícolas, atravessa uma zona com diversas casas de habitação dispersas, aproximando-se ainda de um
complexo industrial.
Uma das alternativas de saída da localização C da subestação é pelo troço T27 seguido do troço T29. É
um troço que atravessa a A3 e diversas zonas com forte ocupação habitacional, ao longo da estrada
nacional EN201, no lugar de Igreja e no lugar de Bouça da Casa. Salienta-se ainda a presença de uma
Quinta de Turismo Rural e de uma pequena capela, junto à EM1262.
A outra alternativa de saída da localização C é o troço T30 com uma forte componente de área agrícola
e florestal. No entanto, salienta-se em particular a presença quase constante ao longo deste troço de
edificado habitacional, nos aglomerados de Merouços, Carvalhinho, Torrão, Cruzeiro, Albergaria, Casas
Novas e Costeira.
Como “alternativa” ao troço T22 existe o troço T31 que permite chegar ao troço comum T32A. Neste
troço predominam os matos baixos com afloramentos rochosos, alternados com povoamentos florestais,
existindo também alguma ocupação agrícola. As áreas edificadas são muito esparsas e verificam-se
maioritariamente no limite norte do troço, a oeste do lugar de Azedo.
O troço T32A é na sua generalidade constituído por matos rasteiros e
afloramentos

rochosos,

existindo

casas

de

habitação

associadas

ao

aglomerado populacional de Souto no limite norte do troço.
Do troço T32A nascem duas alternativas, a nascente de Ponte de Lima. Uma
que se desenvolve aproximadamente segundo o canal da A3 (T32C) e outra
mais a nasceste (T32B).
No troço T32C predomina a ocupação florestal embora se possam encontrar
algumas áreas agrícolas. Assinala-se a existência acentuada de edificado habitacional ao longo deste
troço nos aglomerados de Souto, Talharezes, Ribeira, Fonte do Monte, Casa Nova, Arestim, Armada,
Casais, Martim, Nova, Devesa, Esmorigo e de algumas casas de habitação isoladas dispersas. Assinala-se
a existência de duas instalações desportivas, um campo de futebol de terra batida, em Esmorigo e outra
em Vilar, um campo polidesportivo em piso sintético.
No troço T32B a ocupação agrícola é dominante, ocorrendo manchas florestais dispersas. Ao longo
deste troço assinala-se a existência acentuada de edificado habitacional nos lugares de Souto,
Castanheira, Nogueira e Raposal e ainda junto à rede viária, nomeadamente EN203, IC28 e EM1248,
além de pequenos aglomerados habitacionais e casas de habitação mais ou menos dispersas. Salienta-se
a presença de algumas unidades de turismo, nomeadamente, no lugar de Souto e na EN201 existem
duas unidades de turismo em espaço rural e junto à EN203 existe um Boutique Hotel. Na margem
esquerda do rio Lima existe um campo de jogos no limite oeste do troço, bem como o bar do rio, a sede
do grupo desportivo e a sinalização relativa a ecovia, parque de merendas e lazer e a património
molinológico.
No troço T33A predominam as áreas florestais, salienta-se que existe um aglomerado habitacional
pertencente ao lugar de Lastral e ainda algumas casas de habitação dispersas.
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O troço T33B faz a ligação entre os troços T32C e T33A, permitindo que se prossiga para o troço T32D
ou T33C. É caracterizado pelos matos rasteiros, sem ocupação humana.
No troço T32D predominam as áreas florestais, existindo apenas uma habitação isolada de ocupação
esporádica/sazonal.
À semelhança do troço T33A também o troço T38A se inicia no troço T32B desenvolvendo-se numa
zona predominantemente ocupada por matos baixos de tojo com afloramentos rochosos onde ocorrem
pequenas manchas florestais, sem qualquer tipo de ocupação humana.
A passagem para a zona norte do território faz-se
segundo dois grandes corredores que de situam um a
nascente (T38B) e outro a poente de Paredes de Coura
(combinação de corredores T33C a T37) que se voltam a
reunir um troço sem alternativas o T39.
O troço T33C ocupa essencialmente áreas florestais e
algumas áreas agrícolas. Quanto à presença humana,
existem casas de habitação associadas aos aglomerados
habitacionais de Costa, Trulhe, Casco e Nogueira e
algumas casas de habitação dispersas ao longo do troço,
além de uma unidade de turismo em espaço rural, a
Quinta das Leiras, junto à EN201.
Seguidamente existem duas alternativas de passagem, designadas por T34A e T34B.
O troço T34A desenvolve-se em zona florestal com algumas áreas agrícolas junto às linhas de água.
Pontualmente, assinala-se a existência acentuada de edificado habitacional ao longo da estrada municipal
EM1074 (lugar de Nogueira), no lugar de Pecene (algumas objeto de recuperação recente) e ao longo da
estrada nacional EN303 (lugar de S. Bento da Porta Aberta), destacando-se ainda a presença de uma
área desportiva associada a um centro hípico.
O troço T34B caracteriza-se por alguma ocupação florestal e agrícola, manifestando-se uma presença
humana significativa existindo diversos aglomerados habitacionais ao longo do troço, nomeadamente, em
Ponte Nova, Chão, Pinheiros, Arestim, Vinhas, Linhares (com algumas casas recuperadas e a Quinta da
Cruz que é uma casa senhorial com capela que se dedica ao turismo em espaço rural), Janarde (com a
igreja, o cemitério e as instalações da junta de freguesia) e junto à EN303.
Estas duas alternativas voltam-se a reunir no troço T35 genericamente constituído por matos rasteiros e
afloramentos rochosos, sem a presença de ocupação humana.
Posteriormente voltam a existir duas alternativas T36A e T36B que se reúnem, mais tarde, no troço T37.
Tanto o troço T36A como o troço T36B são constituídos maioritariamente por matos baixos e
afloramentos rochosos, contornando por norte e sul, respetivamente, o parque eólico aí existente. Não se
verifica, para ambos os troços, qualquer ocupação humana. O troço T36B permite o acesso ao Santuário
de São Silvestre, com miradouro, embora este se encontre fora do mesmo.
No troço 37 apenas existe ocupação florestal, sem ocupação humana.
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O troço 38B, alternativo à sequência de troços anteriormente descrita, desenvolve-se em áreas
florestais, e algumas áreas agrícolas associadas aos aglomerados habitacionais. Assinala-se a existência
de pequenos aglomerados habitacionais associados aos lugares de Soutelo e Senharei e na estrada que
liga Senharei a S. Mamede e muito pontualmente algumas casas de habitação.
O troço T39 tem como ocupação predominante a ocupação florestal,
verificando-se também a presença de algumas áreas agrícolas. Neste
troço existe apenas uma habitação, no início do troço, junto à estrada
nacional EN101.
A partir deste troço partem duas alternativas que constituem os troços
T40 e T42.
O troço T40 desenvolve-se sobre ocupação florestal, embora existam
algumas áreas agrícolas no início e no final do troço. Quanto à
ocupação humana, esta é diminuta, existindo apenas três habitações.
O troço T40 reparte-se, por sua vez, em duas novas alternativas, os
troços T41A e T41B, resultando numa aproximação a Espanha com 3 possibilidades de transição.
O troço T41A localiza-se em área florestal, atravessando também algumas áreas agrícolas. As áreas
urbanas estão dispersas ao longo da estrada EN202 e a sul da povoação de Paço Velho, tendo-se ainda
identificado a Igreja de Nossa Senhora da Graça, em Badim.
No troço T41B predominam as áreas florestais, as áreas urbanas aparecem na parte final do troço junto
da estrada EN202.
O troço T42 desenvolve-se maioritariamente sobre ocupação florestal, atravessando também algumas
áreas agrícolas e espaços edificados, assinalando-se a existência de casas de habitação pertencentes às
povoações de Raposa de Cima, Bouças, Tróia e Fonte, e ainda ao longo das vias de comunicação,
nomeadamente a estrada EN202, onde se encontram algumas casas de habitação dispersas.

A.2. Caracterização da situação de referência
A caracterização do ambiente afetado pelo projeto apresentada no EIA foi, inicialmente, realizada “com
recurso aos Mapas de Ruído dos concelhos atravessados pelos troços e localizações em estudo,
considerando-se ainda a disponibilidade dos resultados obtidos no âmbito da campanha de medições
sonoras realizadas no Aditamento ao EIA da Abertura da LVG.VM na zona do Sobrado para a SE “Vila do
Conde”, para complementar os resultados anteriores”. Tendo sido considerado que tal não era admissível
para um projeto desta natureza, abrangência e complexidade, uma vez que não se conheciam os
pressupostos desses mapas nem a atualidade dos dados que lhe estavam subjacentes, foi por isso
solicitada a realização de uma caracterização da situação de referência com base em dados reais de
medições.
Essa campanha de medições, nos três períodos de referência indicados no RGR 2007, foi realizada “entre os

dias 26 de setembro e 23 de outubro de 2013, considerando ainda, para complementar os resultados
anteriores, a disponibilidade dos dados obtidos no âmbito da campanha de medições sonoras realizadas
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entre 15 e 18 de outubro e entre 14 e 16 de novembro de 2012 no âmbito do Aditamento ao EIA da
Abertura da LVG.VM na zona do Sobrado para a SE “Vila do Conde” (Proc.º AIA 2593). ”, tendo sido
apresentada esta informação complementar em sede de Aditamento ao EIA.
A seleção dos pontos de medição teve em atenção a presença de recetores sensíveis, essencialmente, em
aglomerados com dimensão significativa, os quais estão representados na Figura 6.
Na Tabela 13 criou-se uma tabela resumo com as características de cada troço, não só em termos de
ocupação como em relação ao ambiente sonoro existente e à classificação acústica do território, no caso
em que os municípios já detêm essa informação; nas outras situações foi considerado no EIA e respetivos
Aditamentos que o território ainda não estava classificado e, como tal, sujeito aos limites de
Lden≤ 63 dB(A) e Ln≤53 dB(A).
Conforme se pode observar na Tabela 13, o ambiente sonoro é muito variável, o que é compreensível
atendendo à variedade de formas de ocupação do território que atravessa e à extensão de linha que se
quer construir.
Verifica-se que a fonte sonora predominante, nos pontos objeto de medição, é o tráfego rodoviário, o que
é natural atendendo ao tipo de recetores escolhidos (aglomerados urbanos) que naturalmente se
movimentam e localizam nas imediações de vias rodoviárias.
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Figura 6 - Localização dos pontos de medição de ruído.
[Fonte: Aditamento ao EIA]
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Ao longo dos troços T4, T2, T12B e T33C já se podem encontrar algumas situações em que os limites
associados a Zonas Ainda Não Classificadas são ultrapassados e mesmo os limites noturnos associados a
Zonas Mistas.
Nos troços T5, T6, T15 e T39 já ocorrem situações que seriam incompatíveis com a classificação como
Zona Sensível e nas demais situações os níveis sonoros revelam ambientes sonoros não perturbados e
naturais para zonas com características de maior ruralidade.
Ainda na mesma tabela coligiu-se informação relativa ao número de recetores que no EIA foram
identificados como sensíveis em cada um dos troços avaliados, incluindo também neste resumo as áreas
afetas às localizações alternativas para a subestação.
Tabela 13 – Resumo da caraterização da situação de referência.
Ponto de
medição

Ld

Le

Ln

Lden

T4

P1

58.6

55.7

56.4

63.0

-

Habitações dispersas

-

Tráfego rodoviário

V N Famalicão

T2

P2

61.5

59.4

57.2

64.6

-

Habitações dispersas

8

Tráfego rodoviário

Vila do Conde

T3

P3

47.8

50.2

35.0

49.3

-

Habitações dispersas

21

Tráfego rodoviário

Póvoa de Varzim

T5

P4

57.0

46.9

45.8

56.2

-

Habitações dispersas

Tráfego rodoviário

Vila do Conde

Tráfego rodoviário,
Indústria

Barcelos

Tráfego rodoviário

Vila do Conde

Fontes naturais

Vila do Conde

Troço

Class.
Acústica

Tipo de ocupação

N.º
recetores

65
T5

P5

58.1

58.4

32.0

58.0

-

Conjunto habitacional

T6

P6

61.5

53.9

45.1

59.9

-

Conjunto habitacional

Principal fonte
sonora

Concelho

93
T6

P7

T9

-

54.4

52.6

46.1

55.5

-

Conjunto habitacional
12

Barcelos

T10B

P12

47.4

49.3

36.7

49.0

-

Conjunto habitacional

5

Tráfego rodoviário

Barcelos

T10A

P13

45.3

49.6

41.9

50.3

-

Habitações dispersas

14

Fontes naturais

Barcelos

T11

-

13

Barcelos

T12A

P14

46.7

45.8

36.7

47.5

-

Conjunto habitacional

67

Tráfego rodoviário

Barcelos

T12B

P15

61.5

52.7

59.2

65.6

-

Habitação dispersa

5

Tráfego rodoviário,
Indústria

Barcelos

T13

P16

42.7

46.0

42.0

49.0

-

Habitação dispersa

6

Fontes naturais

Barcelos
Viana do Castelo
Viana do Castelo

T14

P17

37.9

37.4

28.3

38.9

Z Sensível

Conjunto habitacional

120

Tráfego rodoviário,
Fontes naturais

S”VIB” -B

P18

36.2

30.0

26.4

36.1

Z Mista

Conjunto habitacional

11

Fontes naturais
Tráfego rodoviário,
Indústria
Tráfego rodoviário,
Fontes naturais
Fontes naturais,
Tráfego rodoviário

T15

P19

50.4

46.2

48.9

55.2

-

Conjunto habitacional

5

Barcelos

T16

P20

36.0

35.3

39.9

45.6

-

Conjunto habitacional

57

T16/
S”VIB” -A

P26

58.3

43.1

48.2

57.7

-

Conjunto habitacional

-

T17

P21

39.8

36.3

37.6

44.2

-

Habitações dispersas

63

Fontes naturais

Barcelos/P.Lima

S”VIB” -C

P22

51.3

38.6

36.8

49.6

-

Conjunto habitacional

8

Tráfego rodoviário

Ponte de Lima

Barcelos
Ponte de Lima

T18

-

-

V.Castelo/P.Lima

T19

-

-

Ponte de Lima

T20

P23

T21

-

41.3

40.3

31.4

42.1

-

Habitação dispersa

45

Fontes naturais,
Tráfego rodoviário

-
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Ponto de
medição

Ld

Le

Ln

Lden

T22

P24

36.5

36.2

32.2

39.8

-

Habitação dispersa

106

T23

P25

47.0

40.5

43.0

49.9

-

Habitações dispersas

75

T24

P27

45.8

44.0

41.5

48.9

-

Habitações dispersas

7

T25

-

-

Ponte de Lima

T26

-

-

Ponte de Lima

T27

-

8

Troço

Class.
Acústica

Tipo de ocupação

N.º
recetores

T28

P28

37.7

52.5

35.6

49.3

-

Habitações dispersas

6

T29

P29

46.7

40.8

36.7

46.6

-

Habitações dispersas

24

T30

P30

42.0

42.1

36.8

44.9

-

Habitações dispersas

77

T31

P31

37.0

29.4

28.2

37.2

-

Habitação dispersa

7

T32A

-

Principal fonte
sonora
Fontes naturais,
Tráfego rodoviário
Fontes naturais,
Tráfego rodoviário
Fontes naturais,
Tráfego rodoviário

Concelho
Ponte de Lima
Ponte de Lima
Ponte de Lima

Ponte de Lima
Fontes naturais,
Tráfego rodoviário
Fontes naturais,
Tráfego rodoviário
Fontes naturais,
Tráfego rodoviário
Fontes naturais

2

Ponte de Lima
Ponte de Lima
Ponte de Lima
Ponte de Lima
Ponte de Lima

T32B

P32

43.3

39.8

33.0

43.4

-

Habitação dispersa

97

Fontes naturais,
Tráfego rodoviário

T32C

P33

55.0

49.5

43.5

54.5

-

Habitações dispersas

202

Tráfego rodoviário

T32D

-

T33A

P34

T33B

-

T33C

P35

56.6

52.2

58.9

64.6

-

Conjunto habitacional

28

Fontes naturais

Paredes de Coura

T34A

P36

40.8

29.7

32.6

41.1

-

Habitação dispersa

46

Tráfego rodoviário

Paredes de Coura

98

Fontes naturais,
Tráfego rodoviário

Paredes de Coura

1
35.4

37.3

39.8

45.5

-

Habitações dispersas

8

40.8

40.1

47.8

-

Habitações dispersas

Ponte de Lima
Ponte de Lima

Fontes naturais

-

46.0

Ponte de Lima

Ponte de Lima
Ponte de Lima

T34B

P37

T35

-

-

Paredes de Coura

T36A

-

.

Valença/Monção

T36B

-

-

P.Coura/Monção

T37

-

-

Monção

T38A

-

-

P.Lima/A.Valdevez

T38B

P38

46.4

37.0

35.3

45.7

Z Mista

Conjunto habitacional

14

Fontes naturais

Arcos Valdevez

T39

P39

61.9

57.3

30.5

60.2

-

Habitação isolada

1

Tráfego rodoviário

Monção

T40

-

3

Monção

T41A

P40

44.1

36.1

39.0

46.2

-

Habitações dispersas

9

Tráfego rodoviário

Monção

T41B

P41

50.6

41.7

36.7

49.2

Z Mista

Habitações dispersas

2

Tráfego rodoviário

Melgaço

T42

P42

35.8

35.6

33.2

40.2

Z Mista

Habitações dispersas

37

Fontes naturais

Melgaço

De notar que a Carta de Classificação Acústica de Melgaço está aprovada e deverá ser atendida em fases
subsequentes.
Chama-se, desde já, a atenção para a necessidade de realizar nova campanha de medições, mais
exaustiva, na fase subsequente deste projeto quando se passar à fase de Projeto de Execução e se
souber qual o traçado definido para a linha.
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B.

Evolução previsível da área na ausência do projeto

No que diz respeito ao Ambiente Sonoro refere-se no EIA que “Atendendo à previsível estabilização do

número de veículos em circulação, é expectável que possa ocorrer, independentemente do projeto, uma
manutenção e/ou mesmo redução de emissões sonoras e de poluição atmosférica junto às vias de
comunicação existentes, considerando a crescente eficácia dos motores de combustão dos automóveis. ”,
afirmação com a qual se concorda.

C.

Identificação e avaliação de impactes

Em relação a este fator ambiental, no EIA a avaliação de impactes foi realizada tanto para a fase de
construção como para a de exploração, sendo apresentadas estimativas de alterações no ruído ambiente
devidas à construção e exploração da linha em análise bem como da subestação associada. Tendo sido
elaborado em fase de Estudo Prévio, algumas das estimativas são bastante genéricas; no entanto,
atendendo ao tipo de território em presença ao longo dos corredores em apreciação, não se considera
que tal seja um fator impeditivo de apreciação.

C.1. Fase de construção
Em relação às operações de construção, a avaliação apresentada é meramente qualitativa sem qualquer
tipo de análise em relação a potenciais influências com os recetores sensíveis identificados.
Aliás, é referido e já em sede de Aditamento, que é uma avaliação coincidente com a dos fatores
ambientais Ocupação do Solo e Ambiente Social, ou seja não deve ser apresentada de forma
independente para o Ambiente Sonoro. Refira-se que não se concorda com este ponto de vista.
No entanto, e procurando colmatar esta falha, consultou-se o fator ambiental mencionado onde, em
relação à Ocupação do Solo consta o seguinte:

“Os potenciais impactes das linhas em análise sobre as áreas edificadas e artificializadas terão
previsivelmente uma magnitude baixa a média, face à presença humana que corresponde a cerca
de 8% dos troços em avaliação e regista-se na maior parte dos troços em estudo. A ocupação
humana no interior dos troços é essencialmente dispersa, ocorrendo a maior concentração a
atravessamento de aglomerados nos concelhos de Vila do Conde e Ponte de Lima. Contudo,
atendendo à localização das zonas habitadas o interior dos troços, verifica-se ser possível definir
um traçado de linha que evite a sobrepassagem de casas e que maximize o respetivo
afastamento, sendo que tal corresponderá à principal recomendação a reter para a fase de
projeto de execução, conforme descrito no Capítulo 8.2.2.
As restantes áreas humanizadas equivalem, principalmente, às áreas industriais, armazéns,
explorações pecuárias, rede viária e a pequenos apoios agrícolas dispersos ao longo dos troços.
Considera-se assim que os impactes sobre as áreas humanizadas são negativos, prováveis,
localizados, de média magnitude e medianamente significativos.”
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E no Ambiente Social:

“As atividades de construção das linhas poderão causar algumas perturbações e/ou afetação
temporárias da qualidade de vida das zonas habitadas ou habitações dispersas que
eventualmente se venham a localizar nas proximidades das linhas, no que se refere à abertura de
acessos temporários e à circulação de maquinaria e veículos, introduzindo uma afetação
temporária na qualidade de vida dos habitantes locais, durante a instalação e operação de
estaleiros e durante as atividades e construção propriamente ditas, nomeadamente em matéria
de poluição sonora e da degradação pontual da qualidade do ar.
Considera-se que, face à existência de edificações ou pequenos aglomerados no interior de todos
os troços em estudo, com exceção dos troços S”VV”, 4, 18, 21, 25, 26, 33B, 35, 36A, 36B, 37 e
38A, este impacte venha a ser medianamente significativo. Entre os troços com maior
concentração de edificações no seu interior referem-se os seguintes: 12A, 14, 16, 17, 22, 23, 30,
32B, 32C e 34B. No Capítulo 8 apresentam-se medidas relativamente à localização de estaleiros e
acessos e à exploração das frentes de obra para mitigar as potenciais interferências negativas.”
Da apreciação do texto acima transcrito, considera-se que a componente da Ocupação do Solo nada
refere em relação ao assunto e quanto ao Ambiente Social julga-se que faltou ainda referir outros troços
em que se verifica a presença humana, que se consideram relevantes, nomeadamente, os troços T5 (65),
T6 (93), T20 (45), T29 (24), T33C (28), T34A (46), T42 (37), estando os recetores sensíveis identificados
na caracterização da situação de referência mencionados entre parêntesis.
Chama-se à atenção para as operações de construção da subestação e respetivos acessos, que implicarão
significativas movimentações de terra e para as quais será necessário assegurar que as deslocações dos
veículos pesados não se irão aproximar demasiado de recetores sensíveis ou mesmo de aglomerados
populacionais.
Esta situação deverá ser avaliada no âmbito da elaboração do Projeto de Execução e do RECAPE, para a
localização selecionada da subestação e da linha.

C.2. Fase de exploração
Para a fase de exploração, o EIA refere objetivamente dois tipos de emissão sonora, cujos mecanismos
de geração de ruído são notoriamente distintos: a linha de muito alta tensão e a subestação. A avaliação
apresentada inicialmente no EIA foi objeto de reformulação, tendo em atenção os resultados obtidos na
campanha de medições realizada para caracterização da situação de referência.
Para a determinação da alteração de ruído ambiente resultante da construção destas LMAT, as previsões
de ruído foram efetuadas com o modelo de emissão REN/ACC, desenvolvido pela Acusticontrol para a
REN.
Este modelo de emissão calcula, para um determinado ponto recetor, e, de acordo com os valores do
campo elétrico E à superfície de cada condutor ou fase, o diâmetro deste e a geometria da linha MAT,
duas componentes: (i) em condição favorável, o nível LAeq da linha MAT (LF), e (ii) em condição
desfavorável ou homogénea, o valor do nível LAeq da linha MAT (LH). Pesando as contribuições dos níveis
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calculados para cada uma das situações segundo a probabilidade de ocorrência de precipitação (situação
favorável à ocorrência de ruído), obtém-se o nível sonoro contínuo equivalente de longo termo, LAeq,LT,
para o período de um ano. Foi considerado um valor de p=0,1 (probabilidade de ocorrência de condições
favoráveis à ocorrência do efeito de coroa), correspondente à zona do Minho e uma distância do recetor à
linha de 6,7 m.
Em relação à subestação foi estimado o nível de ruído gerado nos transformadores de potência a partir
das vibração das placas dos núcleos, decorrente da geração de campos eletromagnéticos intensos, e o
ruído gerado pelo funcionamento dos ventiladores destinados a favorecer a dissipação do calor e
assegurar condições de funcionamento adequadas para os transformadores.
No caso dos recetores associados aos pontos de medição P18, P22 e P26 foi necessário considerar
cumulativamente tanto o ruído da linha como o ruído da subestação.
O resultado das simulações adicionado ao ruído preexistente está patente na Tabela 14.
Tabela 14 – Resumo dos resultados das simulações da avaliação ao ambiente sonoro
[Fonte: Aditamento ao EIA]

Lden

Ld

Le

P1

58.6

55.7

56.4

63

58.6 55.7 56.4

63

P2

61.5

59.4

57.2

64.6

61.5 59.4 57.2

64.6

P3

47.8

50.2

35

49.3

48 50.3 38.2

50

P4

57

46.9

45.8

56.2

57 47.2 46.2

56.4

P5

58.1

58.4

32

58

P6

61.5

53.9

45.1

59.9

61.5

P7

54.4

52.6

46.1

P12

47.4

49.3

P13

45.3

P14

58.1 58.4

Ln

Lden

37

58.1

54 45.5

59.9

55.5

54.5 52.7 46.4

55.7

36.7

49

47.7 49.5 39.2

49.8

49.6

41.9

50.3

45.7 49.8 42.8

50.8

46.7

45.8

36.7

47.5

P15

61.5

52.7

59.2

P16

42.7

46

42

P17

37.9

37.4

P18

36.2

P19

47 46.2

39

48.5

65.6

61.5 52.8 59.2

65.6

49

43.5 46.4 42.9

49.7

28.3

38.9

39.9 39.6 36.4

30

26.4

36.1

53.7 53.7

50.4

46.2

48.9

55.2

50.5 46.6 49.1

55.4

P20

36

35.3

39.9

45.6

38.8 38.4 41.2

47.1

P21

39.8

36.3

37.6

44.2

41.2

39 39.7

46.2

P22

51.3

38.6

36.8

49.6

55 52.7 46.4

55.9

47
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Lden

Ld

Le

P23

41.3

40.3

31.4

42.1

42.7

42 38.2

45.9

P24

36.5

36.2

32.2

39.8

39.8 39.6 38.2

44.9

P25

47

40.5

43

49.9

47.4 42.2 44.1

50.8

P26

58.3

43.1

48.2

57.7

58.8 50.4 49.5

58.8

P27

45.8

44

41.5

48.9

46.4 44.9

43

50.1

P28

37.7

52.5

35.6

49.3

40.8 52.6 39.9

50.5

P29

46.7

40.8

36.7

46.6

47.2 42.4 40.1

48.4

P30

42

42.1

36.8

44.9

43.4 43.5 40.3

47.5

P31

37

29.4

28.2

37.2

40.5 38.6 38.4

45.1

P32

43.3

39.8

33

43.4

44.3 41.7 38.6

46.5

P33

55

49.5

43.5

54.5

55.1 49.7 44.4

54.8

P34

35.4

37.3

39.8

45.5

40.2 40.9 42.2

48.2

P35

56.6

52.2

58.9

64.6

56.7 52.3 58.9

64.7

P36

40.8

29.7

32.6

41.1

42.5 38.2 38.7

45.7

P37

46

40.8

40.1

47.8

46.6 42.4

49.2

P38

46.4

37

35.3

45.7

47 40.5 39.9

P39

61.9

57.3

30.5

60.2

61.9 57.3 38.6

60.3

P40

44.1

36.1

39

46.2

44.9 39.6 41.2

48.1

P41

50.6

41.7

36.7

49.2

50.8

P42

35.8

35.6

33.2

40.2

39.6 39.5 38.6
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Ln
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-

-
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-
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-
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-
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-

NA

-
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-
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-
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-
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-
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-
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- NA

- NA
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NA

 0.1
-
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 NA
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 NA
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NA
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NA



0



0

-



-

NA

-

-

NA

-

-

NA

-

 NA

-

NA

-

NA

-

 NA

-

NA

-

NA

-

NA

-

-

-

Pode-se observar que nos pontos em que já ocorria incumprimento da legislação, esse incumprimento se
mantém sem alteração induzida pela passagem futura da linha.
No entanto, existem outras situações em que existe um acréscimo de ruído induzido pela passagem da
linha que, nalguns casos ocasiona mesmo o incumprimento do critério de incomodidade, nomeadamente,
nos pontos P18, P22 e P26 em que coexiste o ruído da linha com o da subestação.
No Aditamento ao EIA são sugeridas duas alternativas de intervenção para resolução deste
incumprimento: em primeiro lugar o afastamento da linha em relação aos recetores e, no caso de não ser
suficiente, uma atuação ao nível da subestação.
Considera-se que é uma proposta que, atendendo aos valores de emissão sonora prevista para a
subestação em cada um dos recetores, talvez não se afigure a mais ajustada, dado que a componente de
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ruído proveniente da subestação é o maior contribuinte para o ruído ambiente final, como se comprova
pelos resultados apresentados na Tabela 2.4 do Aditamento ao EIA.
No EIA é então concluído que será necessária uma redução mínima de 10 dB(A) nos níveis sonoros da
subestação, reportando aos que estavam inicialmente previstos, considerando que desde que seja
assegurada esta redução e “assumindo as recomendações ao projeto de execução, não se prevê que, em
fase de exploração, venham a ocorrer impactes negativos no ambiente sonoro nas zonas povoadas dos
troços/localizações em avaliação”.
No entanto, considera-se que esta situação deverá ser reavaliada na fase subsequente deste projeto,
para a localização selecionada da subestação e da linha.

D.

Medidas de minimização e Programas de monitorização
D.1. Medidas de minimização

As medidas de minimização são apresentadas no EIA sob a forma de tabelas de recomendação a
considerar na elaboração do Projeto de Execução.
No caso da subestação e quanto ao Ambiente Sonoro a recomendação preconizada é uma redução de
10 dB(A) do nível sonoro dos transformadores: "Na verdade, e de acordo com os cálculos apresentados

nas tabelas 2.4 e 2.5, o que se pretende é uma redução mínima de 10 dB(A) no nível de emissão sonora
global da subestação, ao nível de cada recetor, independentemente da redução que seja necessária na
fonte para tal se verificar.
No caso do Projeto de Execução da LMAT, é mencionado que “tal como referido a respeito da ocupação

do solo”, constatando-se que não aparece qualquer referência à ocupação do solo nesta tabela, muito
menos ao facto de que “sempre que tecnicamente viável, os traçados deverão ser afastados das zonas
habitadas e das habitações isoladas existentes no interior dos troços”.
Considera-se que, sempre que possível, se deverá manter um afastamento mínimo de 50 m a qualquer
habitação ou outro recetor sensível identificado.
Para a fase de construção as medidas propostas consideram-se as adequadas.
D.2. Programas de monitorização
Não é proposto um Plano de Monitorização do Ambiente Sonoro, embora seja recomendada uma
reavaliação, no âmbito da elaboração do RECAPE, “quando já existir uma definição do traçado das linhas

e implantação específica da subestação de “Vila Fria B” ”, recomendação com a qual se concorda.

E.

Comparação de alternativas

A comparação dos diferentes troços e localizações alternativas para a subestação realizada no EIA
“assenta não só na potencial ocorrência de impactes dentro de cada troço ou localização, mas também na

probabilidade de esses impactes virem a ocorrer perante uma definição de traçado ou implantação que
respeite as medidas de minimização apresentadas”.
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Novamente, não foi apresentada uma avaliação independente para o Ambiente Sonoro (assim como para
os Fatores Sociais) com o argumento de “dada a redundância que apresentam em relação a outros

descritores, como sejam a paisagem ou ocupação do solo”. Se esta situação já se pode considerar
preocupante no caso da decisão sobre a passagem da linha, será muito mais relevante no caso da
decisão sobre a localização da subestação, onde nem sequer é referido e onde foram identificadas
situações de incumprimento severo que motivam a necessidade imperiosa de adoção de medidas de
minimização já a considerar na fase de elaboração do Projeto de Execução.
Procurar-se-á colmatar essa lacuna com a análise apresentada seguidamente que teve por base não só as
avaliações apresentadas no EIA e respetivos Aditamentos, bem como as conclusões que resultaram da
visita de campo realizada.
Seguidamente apresenta-se uma descrição, conjugada com uma avaliação dos diferentes troços, segundo
a subdivisão nas Zonas consideradas no EIA, em relação ao Ambiente Sonoro.

Zona 1
- Troços T4 e T5;
- Troços T4, T6, T2 e T3.
Tendo em atenção a caracterização da situação de
referência e a visita ao local constatou-se que o “corredor
livre de 100 m” nem sempre ocorria. De facto, na visita
constatou-se que, se o corredor selecionado for o T4+T5,
será necessário estudar uma solução de Projeto de
Execução, para o T5, que se localize na contiguidade
imediata do limite nascente do corredor, para evitar a
demasiada aproximação ao aglomerado de Gresufes,
numa zona com aproveitamento turístico (Quinta de Santo
Adrião).
Em relação ao número de recetores mais próximos, existe
uma relação praticamente de 1:2 entre o conjunto de
troços T4+T5 e T4+T6+T2+T3, respetivamente, 65 contra
122 habitações detetadas nos corredores.
Este facto, conjugado com a dificuldade acrescida de
atravessamento sem sobrepassagem de habitações leva a
que se considere o corredor T4+T5 menos
desfavorável, desde que atendida a recomendação
anterior na zona de Gresufes.
Zona 2 – concelho de Barcelos
- Troço T10A ou troço T10B
- Troço T12A ou troço T12B
Quanto à opção entre os troços T10A e T10B, constata-se
que a presença humana é mais reduzida no T10B (5) que
no T10A (14), apesar de não ser intransponível em
nenhuma das situações. No entanto, dada a maior
proximidade do T10A a diversos aglomerados considera-se
que a opção pelo troço T10B será a mais adequada.
No caso da alternativa entre os troços T12A e T12B, já
não se poderá chegar à mesma conclusão. De facto, existe
um grande desequilíbrio relativamente ao número de
recetores sensíveis (12A: 73 / 12B: 5) e ao tipo de
ocupação do corredor. Enquanto no T12A se verifica o
atravessamento das povoações de Gilmonde e Aldeia com
significativa dificuldade ou mesmo impossibilidade de
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atravessamento sem sobrepassagem de habitações, do
lado do T12B, já se verifica uma ocupação de cariz
essencialmente industrial que, além do mais, apresenta a
possibilidade de criar canais de passagem que permitam a
não sobrepassagem de edificações, pelo que a opção pelo
troço T12B se considera ser a menos desfavorável.

Zona 3 (a sul da subestação)
Localização A da subestação de “Vila Fria B”:
- Troços T15 e T16;
- Troços T14, S”VIB”B, T18, T19 e T23.
Localização B da subestação de “Vila Fria B:
- Troço 14;
- Troços T15, T16, S”VIB”A, T23, T19, T18.
Localização C da subestação de “Vila Fria B:
- Troços T15 e T17;
- Troços T15, T16, S”VIB”A; T24, T25, T28 e T27
O troço T15 é partilhado pelas localizações A e C para a
subestação e apresenta um ponto de passagem crítico na
povoação de Portela. Os troços T16 e T17 levam às
localizações A e C, respetivamente.
No T16 existe alguma proximidade a habitações (57) que
se inicia na povoação de Agra Boa, após o que o corredor
margina diversos aglomerados, englobando algumas das
habitações mais limítrofes em Monte Portelo, Frejão, Rua e
Monte Maior. À chegada à subestação, a longo da EM538
existe um aglomerado de habitações e outro em Vilar de
Rei, que condicionarão fortemente a aproximação à
mesma. Salienta-se que no recetor P26 foi detetada um
forte incumprimento no Critério de Incomodidade que
obrigará à tomadas de cuidados particulares na localização
e seleção dos equipamentos para a subestação.
No T17, apesar de mais extenso, tem uma interferência
semelhante (63), em número, com habitações ao longo da
parte central do corredor, marginando as povoações de
Bailosa e Santos e atravessando um conjunto de
aglomerações Panque, Carvalhais e Passal, cujo
atravessamento, num dos pontos se revela bastante difícil
de assegurar sem uma aproximação significativa de alguns
edifícios. A zona do Calvário e de Rebordelo também
apresenta um estrangulamento devido à presença de
habitações, assim como em Torre e Calvelo.
A aproximação à subestação não revela restrições.
No lado poente, para ligação à localização B, existe o
corredor T14 que, apesar de não ter constrangimentos na
parte inicial e final do corredor, quando se aproxima de
Castelos revela uma realidade distinta. O traçado da linha
passará a ter de ziguezaguear entre as habitações dos
aglomerados de Rio e Souto, mais adiante em Fontes e
Portela, locais onde até existirá alguma dificuldade em não
sobrepassar habitações, que são em número significativo
ao longo deste troço, 122. Outra alternativa de chegada à
localização B é através dos troços T23, T19 e T18, após a
localização A. Se, no caso de T18 e T19, não existem
constrangimentos, o mesmo não se poderá afirmar em
relação a T23. Neste troço mais uma vez será necessário
criar um traçado sinuoso que permita o desvio das
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habitações (75) que o polvilham, nomeadamente, Airão,
Sobreiro, Ínsua, Grajal e ainda a interligação entre Monte
e Corredoura.
Conclui-se que do lado sul, as localizações A e C são
manifestamente melhores que a localização B
qualquer que seja o percurso tomado para a
alcançar.
Zona 4 (a norte da subestação)
Localização A da subestação de “Vila Fria B”
- Troços T24, T25, T26, T21 e T22;
- Troços T24, T25, T28, T27, T29, T31.

Localização B da subestação de “Vila Fria B
- Troços T18, T19, T20, T21 e T22;
- Troços T18, T19,T23, S”VIB”A, T24, T25, T26, T21 e
T22.

Localização C da subestação de “Vila Fria B
- Troços T30 e T31;
- Troços T27, T29 e T31
- Troços T27, T28, T25, T26, T21 e T22.
Foca-se então a atenção nas localizações A e C e
respetivos troços de ligação ao troço comum 32A.
Verifica-se que o troço de saída da localização A menos
desfavorável é o T24 que, aliás, só muito pontualmente
denota a presença de habitações (7). O T25 que lhe dá
sequência, não tem qualquer tipo de ocupação humana e
neste ponto pode-se então derivar para as duas
alternativas. Uma que se inicia com T26 e segue com T21
que não apresenta qualquer tipo de restrição e termina
com T22 que é um troço muito ocupado em termos
habitacionais (104). Novamente é necessário serpentear
entre as habitações dos diversos aglomerados como
Leiras, S. Brás, Picarouba, Ventoso, Badela e Souto, Alvito
dificultando significativamente a passagem da linha pela
sua proximidade. A outra opção refere-se ao T28, em
direção à localização C.
Neste corredor quase não existe presença humana que se
resume a 6 habitações próximo dos limites exteriores do
corredor. Segue-se o troço T27 de aproximação à
subestação no qual se podem encontrar algumas
habitações (8) na parte norte em Bouça da Casa que, por
sua vez, liga com o troço T29 que atravessa a povoação
de Igreja e Tirado com diversas habitações (24). Em
qualquer das situações é referido que se garante um
espaço livre de 100 m salvo duas exceções, uma em cada
troço, em que essa distância se reduz para cerca de 70 m.
Quanto à saída para norte da localização C, pode
acontecer pelas 3 alternativas acima mencionadas, das
quais apenas falta abordar os troços T30 e T31. O T30 é
um troço que atravessa diversos aglomerados
habitacionais (77), um dos quais logo na saída nascente
da localização C - Veiga, ao qual se seguem Cruzeiro e
Albergaria e mais tarde Costeira, nos quais se garante um
corredor livre de 100 m na maior parte das situações
exceto em Merouços em que se reduz para cerca de 65 m.
O T31 quase não regista presença humana (apenas 7
recetores sensíveis) desenvolvendo-se maioritariamente
em zona de mato e florestal.
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Zona 5
Atravessamento do rio Lima:
- Troços T32B ou T32C
Zona 5 Oeste
- Troço T34A ou troço T34B
- Troço T36A ou troço T36B
Zona 5 Este
- Troço 38B
Na análise de alternativas do EIA, opta-se pela eliminação
sumária dos troços T32C e T34A para a qual,
posteriormente, se apresenta uma justificação de não
penalização da “solução final a definir”.
Como argumento é referido que o troço foi “delimitado por

forma a acompanhar o traçado da auto-estrada A3 na
zona de atravessamento do rio Lima, (…) a implantação
de habitações na sua envolvente impede que se adote
essa solução sem sobrepassar casas”, no entanto,

aquando da visita de campo e das informações
transmitidas nesse âmbito, verificou-se que seria possível
a implantação da linha, sem sobrepassagens de
habitações, independentemente da eventual necessidade
de sobrepassar a A3 (conforme já realizado noutras
situações). O número de recetores sensíveis identificados,
em número muito superior ao do troço alternativo
(202/97) também deriva da ocorrência de um alargamento
do T32C na zona em que deixa de ser paralelo à A3 e
deriva para o interior do território.
Em relação ao troço T32B, desenvolve-se mais a nascente
num território ainda virgem, onde será necessário
serpentear entre os recetores sensíveis. Neste troço
existem diversas propriedades de caracter turístico
(Carmo’s Boutique Hotel, Casa do Barreiro, Quinta do
Ameal), de ambos os lados do atravessamento do rio Lima
que criam preocupações adicionais, não só em termos de
Ambiente Sonoro e eventual proximidade da linha, mas
também com uma maior exposição visual por parte de
pessoas que vêm especificamente procurar um tipo de
paisagem mais naturalizada. Ao contrário do que acontece
com o T32C, não existe ao longo do corredor T32B
nenhum canal já infraestruturado e intervencionado.
Existe a possibilidade de ligação de T32C a T32D e seguir
para T38B ou ligar a T33C para continuar por poente.
É apresentada uma conclusão relativa à comparação dos
troços T34A e T34B, que dá T34B como sendo uma
solução preferível sem que haja uma fundamentação
balizada para tal. De facto, em relação ao Ambiente
Sonoro, ambas as alternativas se aproximam de múltiplas
habitações (respetivamente, 46 e 98), havendo
necessidade de ziguezaguear entre as mesmas para se
evitar a sobrepassagem, aparentemente com espaço para
que tal se possa conseguir.
Em relação aos demais troços a poente e quanto ao
Ambiente Sonoro, este não constituirá elemento de
distinção uma vez que não existem recetores.
Comparando a solução poente com o troço T38B constatase que, neste último, não existem recetores sensíveis
identificados, pelo que a opção menos desfavorável é
certamente o T38B.
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Zona 6
- Comparação entre Troços 41A e 41B
- Comparação entre troços T40+T41A/B e troço T42
A comparação apresentada no EIA inicia-se pela conclusão
e apenas posteriormente se justifica a opção tomada.
O troço T42, na sua aproximação à fronteira, no concelho
de Melgaço atravessa uma zona urbana compreendida
entre as povoações de Bouças e Fonte que, mesmo assim,
permite a passagem da linha sem sobrepassagem de
habitações, apesar de haver uma grande proximidade.
A conjugação de troços T40+T41B apresenta um reduzido
número de habitações (2), mesmo na aproximação à
fronteira, conseguido também à custa da redução do
corredor numa zona próxima da povoação de Pomar, em
que só permaneceu em avaliação o “corredor livre”.
Por outro lado, a combinação T40+T41A também
apresenta um reduzido número de recetores (5), entre
Paço Velho e Moucheira, sempre com a distância mínima
de 100 m garantida.

Na sequência da solicitação de agosto de 2014 da REN, S.A., as conclusões referentes ao presente fator
ambiental referem-se apenas aos elementos do projeto que serão objeto de decisão final, ou seja, às
Zonas 1, 2 e 3 do projeto inicialmente sujeito a avaliação. Assim, da avaliação acima apresentada e em
relação ao Ambiente Sonoro, as soluções menos desfavoráveis seriam:


Zona 1 - corredor T4+T5+T9 menos desfavorável, desde que seja estudada uma solução de
Projeto de Execução, para o T5, que se localize na contiguidade imediata do limite nascente do
corredor, para evitar a demasiada aproximação ao aglomerado de Gresufes, numa zona com





aproveitamento turístico (Quinta de Santo Adrião)
Zona 2 - troço T10B+T11+T12B+T13
Zona 3 - localizações A e C para a subestação; T15+T16 para ligar à localização A e
T15+T17 para ligar à localização C

Na Figura 7 representam-se graficamente estes troços que constituem as opções menos desfavoráveis,
relativamente ao Ambiente Sonoro, mantendo-se a cor azul clara para os troços coincidentes com a
solução proposta no EIA e verde quando existe uma equivalência na decisão.
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Figura 7 - Troços considerados menos desfavoráveis, segundo o Ambiente Sonoro.
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F.

Conclusão e recomendações para fases posteriores (RECAPE)

Tendo em atenção o acima exposto considera-se que, do ponto de vista do Ambiente Sonoro, existe
equivalência das alternativas de localização A e C propostas para a subestação e, quanto ao
desenvolvimento da linha, este deverá seguir o traçado associado aos corredores indicados na Figura 7.
Por outro lado, considera-se que deverá proceder-se à reavaliação do impacte sonoro na fase de
elaboração do RECAPE, o qual deverá incluir não só uma campanha de medição complementar para
caracterização da situação atual na envolvente mais próxima da linha entretanto definida, como a
reapreciação de impactes para análise da necessidade de eventuais medidas de minimização adicionais e
futuro plano de monitorização (em fase de construção e/ou exploração).

6.7. PAISAGEM
A.

Caracterização da situação de referência - Estrutura geral da Paisagem
A.1. Análise Estrutural e Funcional da Paisagem

A Paisagem compreende uma componente estrutural e funcional, sendo esta avaliada pela identificação e
caracterização das Unidades Homogéneas que a compõem. Em termos paisagísticos, e de acordo com o
Estudo “Contributos para a Identificação e Caracterização da Paisagem em Portugal Continental” de
Cancela d'Abreu (2004), a área de estudo insere-se no grande grupo de unidades de paisagem Entre
Douro e Minho.
Este grande grupo é caracterizado muito genericamente como uma sequência de vales e respetivas
cumeadas que se desenvolvem transversalmente à linha da costa, em que essa individualidade
fisiográfica permitiu a assunção de diferentes identidades. Verifica-se a presença de paisagens com
características diferentes, para o que contribui a articulação entre o relevo e o clima, a que se associa o
cunho que os vales dos rios Ave, Neiva, Cávado, Lima e Minho imprimem na paisagem, bem como a
presença marcante das serras da Peneda-Gerês na zona nordeste da área de estudo. São paisagens de
grande valor cénico, cultural e ecológico, confirmadas por figuras variadas de áreas protegidas e Sítios da
Rede Natura 2000 (SIC). A elevada densidade populacional, associada a uma também elevada dispersão
do tecido edificado, é uma das características mais notórias desta grande região, tornando pouco clara a
transição entre ambientes urbanos e rurais e contribuindo, sobretudo a sul, para alguma
descaracterização das paisagens originais.
Dentro desta grande unidade definem-se oito unidades de paisagem, divididas no presente estudo em
131 subunidades de paisagem. Estas caracterizam-se da seguinte forma:


Unidade 7 – Vale do Ave
Esta unidade abrange a localização da subestação de Vila do Conde.
É constituída essencialmente pelo vale do rio Ave. Caracteriza-se por um relevo muito suave,
marcado por uma ocupação do território desordenada e incoerente, com áreas industriais e
urbanas dispersas um pouco por toda a área associadas a uma rede viária densa,
independentemente da sua aptidão, inclusivamente em zonas de vale com solos de elevada
fertilidade. Os espaços agrícolas e florestais ocupam os vazios entre zonas construídas, sem
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lógica em termos de exploração. Resulta daqui uma paisagem confusa e desestruturada,
genericamente de baixa qualidade. São de referir, como elementos de intrusão cénica, a auto

estrada A7 e linhas de alta tensão.
Unidade 6 – Entre Cávado e Ave
Unidade que abrange parcialmente a localização da subestação de Vila do Conde e os troços T2 a
T6, T9 e T10 (A e B).
Abrange a área entre os vales dos rios Ave e Cávado, prolongando-se para o interior ao longo do
rio Este. Tem um relevo no geral suave, embora ligeiramente mais acentuado que o da unidade
anterior, por vezes com vales bem marcados. Apresenta uma estrutura de ocupação do território
bastante coerente, ainda que com forte ocupação humana, com os centros urbanos a altitudes
inferiores a 200 m, destacando-se a presença de abundante património construído denso e
variado – inúmeras capelas, igrejas, santuários, e solares. As parcelas agrícolas surgem nas zonas
de baixa mais férteis, subindo pelos vales e em socalcos junto às povoações; as cotas mais altas
são ocupadas por matos e matas. Como elementos dissonantes destacam-se as áreas de



expansão dos principais centros urbanos, o traçado da A7 e a presença de linhas de alta tensão.
Unidade 5 – Vale do Cávado
A unidade 5 abrange os troços T11 e T12 (A e B) e parte do T13.
A paisagem do vale do Cávado apresenta um carácter tipicamente, com terras baixas e férteis
ocupadas por parcelas de cultura, geralmente de pequena dimensão limitadas por muros,
alinhamentos arbóreos ou latadas, e encostas em que dominam os pinhais, ambos pontuados por
povoamento disperso. A esta ocupação do solo tradicionalmente coerente juntaram-se nas
últimas décadas alguns elementos que desfeiam a paisagem: expansão da edificação dispersa,
surgimento de grandes unidades industriais e de equipamento, linhas de alta tensão e vias de
comunicação, como é o caso A11, com um traçado paralelo ao rio. Por outro lado, é de referir o



Monte da Franqueira, que constitui um miradouro notável.
Unidade 4 – Entre Lima e Cávado
Esta unidade abrange as três alternativas de localização da subestação de Vila Fria B e os troços
de T13 a T32A e parte do T32C.
A unidade 4 tem com um relevo no geral vigoroso, e com altitudes que ultrapassam os 400 m nos
cabeços (chegando aos 600 m no seu limite leste), com vales bastante bem marcados. Denota
forte ocupação humana, adaptada às características biofísicas do território, resultando uma
paisagem coerente, claramente minhota. Destaca-se a presença de vários elementos de
arquitetura religiosa e de quintas de produção, com parcelas de prado, vinhas e olival
intercalados com manchas florestais. Os cumes são ocupados por vegetação espontânea baixa,
contribuindo para a sensação de grandeza de amplitude visual que caracteriza as cotas mais
elevadas. Como elementos dissonantes são de referir as linhas de transporte de energia, a A3 e



algumas zonas industriais e de exploração de inertes.
Unidade 3 – Vale do Lima
Abrange parte dos troços T32B e T32C e, pontualmente, os troços T20 e T22.
O carácter desta paisagem, que se desenvolve ao longo do vale do rio Lima, reside
essencialmente na sua morfologia, a que se associa um mosaico agrícola de pequenas parcelas
sempre verdes e um povoamento disperso que inclui um interessantíssimo património construído,
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coexistindo com os centros urbanos. A sua forte identidade resulta do conteúdo histórico-cultural
inerente, em que as inúmeras quintas aproveitam as amplas várzeas. Destaca-se a presença do
centro urbano de Ponte de Lima e das povoações de Refóios do Lima, que mantêm um carácter
arquitetónico tradicional, com solares, igrejas, conventos, pontes, moinhos de água e outros
exemplos da arquitetura popular, bem como o miradouro de Santo Ovídio; assim como da Lagoa
de Bertiandos e S. Pedro de Arcos, já fora da área de estudo. Também neste caso surgem como
elementos dissonantes as auto-estradas (A3 e A27) e algumas unidades industriais de grande


dimensão.
Unidade 2 – Entre Minho e Lima
Engloba os troços T32 (B e C) a T40, sendo a unidade com maior representatividade na área de
estudo.
Unidade de relevo vigoroso, cortada pelos rios Coura, Âncora e Vez, com encostas em geral
bastante inclinadas e zonas altas por vezes aplanadas, como é o caso da Chã Grande, no topo da
Serra de Arga, a uma altitude próxima dos 800 m. Também aqui o património construído é muito
rico, ao qual acrescem outros valores culturais, assim como valores ecológicos e paisagísticos
(e.g. SIC e Área de Paisagem Protegida do Corno do Bico, SIC Rio Lima), podendo referir-se
ainda uma miríade de moinhos, açudes, pontes e trilhos pedestres, equestres e cicláveis,
incluindo parte do Caminho de Santiago. É notável a presença de zonas com grandes amplitudes
visuais, de onde se perceciona uma elevada beleza paisagística. A autoestrada A3 constitui uma
linha de corte da estrutura da paisagem, à qual acrescem outras intrusões, ainda que
pontualmente, sobretudo áreas de exploração de inertes e algumas zonas industriais e ainda,



principalmente na zona norte, linhas de transporte de energia e parques eólicos.
Unidade 9 – Serras da Peneda e Gerês
Esta unidade abrange o troço T42 e parte do T41B.
Caracteriza-se por, uma morfologia acidentada com altitudes elevadas e um clima fresco e com
abundância de água, o que se reflete na presença de vegetação luxuriante. São serras graníticas,
com grandes afloramentos rochosos que marcam a paisagem, sobretudo nos cumes e no cimo
das encostas, de forte identidade e valor cénico, ecológico e cultural. Verifica-se uma grande
coerência entre os usos do solo e a aptidão dos locais onde se inserem, destacando-se a
presença de matas nas encostas mais declivosas e de agricultura e pastagens nos vales e topos
aplanados. Por outro lado, é de referir o abandono dos núcleos agrícolas tradicionais, bem como
a presença das designadas “casas de emigrante”, cujas características arquitetónicas imprimem
um aspeto dissonante à paisagem, assim como as linhas de transporte de energia e os parques



eólicos presentes nos cumes mais altos.
Unidade 1 – Vale do Minho
Abrange a parte final dos troços T41B e T42 e todo o troço T41A.
Esta unidade, na área de estudo, restringe-se ao vale do rio Minho, vale largo e bem definido em
cuja baixa predominam as culturas de regadio, num mosaico diversificado; no início da encosta
concentram-se as habitações e apoios à agricultura, bem como vinhas, pomares, prados e
algumas matas. A presença do rio Minho confere a esta paisagem uma identidade própria,
enriquecida pelo património arquitetónico presente, destacando-se as inúmeras quintas dispersas
e as pequenas capelas. Destaca-se a presença do SIC Rio Minho, sendo ainda de referir que se
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trata duma zona de produção de Alvarinho, o que é notório nas constantes vinhas que ocupam a
paisagem. Nota-se uma ocupação humana substancialmente mais densa do que nas unidades
próximas anteriormente descritas.
No EIA definem-se, dentro destas unidade, várias subunidades de paisagem, com base nas variações
locais dominantes – tipologias de ocupação do solo e, pontualmente, de relevo. Apresentam-se em
seguida as características referidas para as subunidades que são atravessadas por troços de linha em
estudo.
Tabela 15 - Características das Subunidades de paisagem atravessadas por troços de linha em estudo.
Subunidades de
Paisagem

Troços/
alternativas
SVIB

Características

Unidade 7 - Vale do Ave
subUP7Ab - zona
florestal do Vale do Ave

S”VV”

Uso predominantemente florestal; grande dinamismo visual pela articulação entre
várzeas com relevo aplanado e manchas florestais ou socalcos agrícolas em relevo
ondulado; grande riqueza da galeria ripícola, enriquecida por elementos pitorescos, como
azenhas, moinhos e açudes

Unidade 6 – Entre Cávado e Ave
subUP6A - zona
florestal de Gândara e
Fradelos

S”VV, T4, T5
e T6

Uso florestal, com predomínio do eucalipto e pinheiro; enriquecido em zonas com maior
predomínio de espécies caducifólias autóctones e em campos agrícolas intersticiais em
zonas mais aplanadas

subUP6B - zona rural
de Fradelos

T4

Núcleo construído individualizado da paisagem envolvente; continuidade das povoações,
ao longo duma rede rodoviária intrincada; presença de várias linhas de água que, com os
campos agrícolas e manchas arbóreas mistas por entre o casario, enriquece o valor
cénico

subUP6C - zona rural
de Parada e Outeiro

T4 e T6

Zona agro-florestal com predomínio do uso agrícola; pequenos aglomerados com carácter
pitoresco; campos abertos e aplanados e grande amplitude visual; atravessamento de
várias linhas de água; efeito intrusivo da A7 relativamente contido

subUP6D - zona rural
de Rio Mau e Balazão

T2, T3, T5 e
T6

Semelhante à subunidade anterior, diferenciada pelo seu isolamento relativamente a essa
e pelo efeito de abertura visual do grande vale do rio Este e respetivos afluentes

T2 e T3

Ocupação agro-florestal com talhões agrícolas intersticiais às manchas de eucaliptal;
relevo suave

T3 e T6

Zona de relevo mais acidentado relativamente à subunidade anterior, embora
estendendo-se para zonas mais aplanadas; pouca acessibilidade visual, apesar do
miradouro de S. Félix, na zona norte; algumas manchas de mata caducifólia de maior
riqueza cromática

subUP6G - zona rural
de Laundos, Rates e
Gondifelos

T3 e T5

Três parcelas distintas pelos aglomerados principais referidos; relevo suave, com várias
linhas de água; predomínio de campos agricultados abertos, com manchas florestais
intersticiais e dispersão de povoações, pavilhões industriais e uma rede rodoviária
intrincada; Campo aventura de Rates Park

subUP6I - zona
florestal e rural mista

T3, T5, T9 e
T10A

Ocupação agro-florestal, com amplos prados articulados com manchas florestais;
aglomerados intersticiais de carácter pitoresco; atravessamento de linhas de água

subUP6J - zona rural
mista de Paradela,
Macieira de Rates,
Goiós e Vilar de Figos

T3, T9, T10A
e T10B

Três parcelas distintas pelos aglomerados principais referidos; relevo ondulado; uso
agrícola e agro-pecuário dominante, com várias povoações distribuídas e atravessamento
de linhas de água com galerias ripícolas ricas; manchas florestais intersticiais

subUP6K - zona
florestal densa da
Serra da Franqueira e
Monte da Abelheira

T10A, T10B,
T11 e T12A

Relevo acidentado; eucaliptal dominante; presença do Convento dos Frades, com campos
agrícolas; presença do Santuário e miradouro de N.ª Sr.ª da Franqueira, com vistas para
zona rural envolvente até ao mar

subUP6E - zona
florestal de Santo
António
subUP6F - zona
florestal da Serra de
Rates - S. Félix
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Subunidades de
Paisagem

Troços/
alternativas
SVIB

Características

Unidade 5 – Vale do Cávado
subUP5A - vale semiT12A, T12B e Rio amplo e enriquecido com galeria ripícola densa e açudes, mas encaixado entre
naturalizado e encostas
T13
margens florestais; acessibilidade visual reduzida e pontual
florestais do rio Cávado
subUP5C - envolvente
rural e industrial de
Barcelos

T12B

Três parcelas distintas, a sul e a norte do Cávado; povoações contínuas, com vários
pavilhões de uso industrial e grandes equipamentos; relevo suave a moderado; prados e
manchas florestais intersticiais

subUP5D - zona rural
densa de Vila Seca,
Milhazes e Pereira

T11, T12A e
T12B

Usos prevalentes agrícola e habitacional, embora com pavilhões e manchas florestais;
relevo suave

subUP5E - zona
florestal esparsa e
alterada junto à A11

T11, T12A e
T12B

Eucaliptal marcado pelo atravessamento da A11, com taludes ainda não integrados e
áreas de serviço; grande pedreira; zona de estaleiros e contentores, pavilhões

Unidade 4 – Entre Lima e Cávado
T13, T14,
T15, T16 e
T17

Zona muito ampla, com uso predominantemente florestal (eucalipto e pinheiro); relevo
destacado das subunidades rurais envolventes ou intersticiais; zonas pontuais de
pedreiras

subUP4Ea - zona rural
intersticial de Vilar do
Monte

T13

Aglomerados populacionais concentrados, distribuídos pelas encostas; clara distinção de
uso com a envolvente florestal ou de uso misto, atravessamento por linha de água

subUP4Ha - zona rural
de influência do rio
Neiva e ribeira de
Nevoinho

T14, T15 e
T16

Amplo vale, alongando-se para os afluentes; uso agrícola predominante, e povoamento
concentrado, subindo pelas encostas envolventes, em terraços; presença de pavilhões,
mas também de grandes igrejas e mosteiros; trilhos pedestres e Caminho de Santiago;
Linha do Minho

subUP4Hb - zona rural
de influência do Neiva,
de Panque, Sandiães e
Igreja Nova

T16 e T17

Zona de vale mais contido, com ocupação agrícola predominante; povoações
concentradas com alguns socalcos e elementos pitorescos; galeria ripícola de grande
valor ecológico e paisagístico; LMAT paralelas

subUP4J - zonas
florestais intersticiais

T16 e T17,
SVIB-A, SVIBC, T23, T24,
T27, T28,
T29 e T30

Subunidade dividida em várias parcelas intersticiais a outras de uso rural; ocupação
florestal dominante mas algumas encostas com matos; atravessamento de várias LMAT
paralelas e presença de alguns pavilhões de uso industrial ou equipamentos; Santuário e
miradouro de S. Cristóvão

subUP4K - zona rural
de Gaifar, Friastelas e
Cabaco

T16, T17 e
T24

Zona ampla, de uso agrícola predominante, destacando-se a vinha; aglomerados
pitorescos e trilhos pedestres; manchas florestais intersticiais; galeria ripícola da ribeira
dos Pombarinhos

subUP4L - zona rural
de Vitorino dos Piães e
Navio

T16, T23 e
T24

Vale amplo da ribeira de Nevoinho, envolvido por encostas florestais e naturalizadas; uso
agrícola predominante, mas elevações pontuais com manchas florestais; Caminho de
Santiago

subUP4M - zona ampla
naturalizada

T14, SVIB-B,
T18, a T26,
T28, T31,
T32A e B,
T32C

Zona ampla e contínua, com encostas florestais, mas também com matos; cumes por
vezes com grandes penedos e vegetação herbácea espontânea; presença muito pontual
de pequenos aglomerados rurais, capelas e miradouros; relevo acidentado a muito
acidentado; atravessamento de várias LMAT paralelas, na zona mais a sul da subunidade

subUP4P - zona rural
de Fornelos, Rebordões
e Queijada

T22, T28 e
T29

Zona ampla de ocupação agrícola mista; povoamentos concentrados; quintas; linhas de
água com galerias ripícolas densas (rio Trovela)

SVIB-C, T29,
T30 e T31

Ocupação mista florestal, com aglomerados e terrenos de uso agrícola; relevo
acidentado; pedreiras e pavilhões industriais; atravessamento da A3

subUP4A - zona
florestal vasta

subUP4Q - zona
florestal e rural mista
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Troços/
alternativas
SVIB

Características

T31

Vale encaixado e encostas muito abruptas, com matos rasteiros e manchas florestais;
galeria ripícola densa e afloramentos rochosos

subUP3A - zona rural
de Geraz do Minho e
Deocriste

T20

Zona aplanada envolvente das ribeiras de Subportela (já fora da área de estudo) e do
Lourinhal, subindo para zonas baixas de encosta; ocupação agrícola com manchas
florestais; povoamentos concentrados

subUP3B - zona rural
densa envolvente do
vale do rio Lima

T20

Zona aplanada envolvente dos rios de Pontido e Trovela, mais elevada que o vale amplo
do rio Lima; povoamento muito denso ao longo das vias principais; ocupação agrícola
predominante; Caminho de Santiago

subUP3Cb - vale
estreito agrícola e
naturalizado do rio
Lima

T32B e T32C

Vale mais estreito do Lima; galeria ripícola muito rica; ecovia paralela ao rio; moinhos e
açudes de grande beleza; Sítio Natura 2000 do Rio Lima

subUP3E - zona rural
envolvente da ribeira
de Serdedelo

T22 e T32C

Zona aplanada envolvente da ribeira de Serdedelo, e de zonas baixas de encosta;
ocupação agro-florestal; povoamentos concentrados; A3

subUP3F - zona rural
mista de Gemieira e
Gandra

T31, T32A, B
eC

Zona ampla envolvente do ribeiro do Couto, abrangendo também zonas de encosta
declivosas; ocupação agro-florestal; povoamentos concentrados

subUP3G - zona rural
de Santa Comba e
Arcozelo

T32C

Zona aplanada envolvente do rio Labruja, subindo para zonas baixas de encosta;
ocupação agrícola com manchas florestais; povoamentos densos concentrados;
atravessamento da A3 e da A27; Caminho de Santiago

subUP3H - zona
florestal e rural
alterada

T32C

Ocupação florestal com aglomerados e socalcos agrícolas e ainda pavilhões industriais;
envolvente do nó das vias rápidas (A3, A27 e IC28)

T32B e T32C

Zona aplanada envolvente da ribeira da Cangueira, subindo para zonas baixas de
encosta; ocupação agrícola com manchas florestais; povoamentos concentrados;
atravessamento do IC28; elementos de valor arquitetónico

Subunidades de
Paisagem
subUP4R - encosta e
vale naturalizado do rio
Trovela

Unidade 3 – Vale do Lima

subUP3J - zona rural
de Refóios do Lima

Unidade 2 – Entre Minho e Lima
subUP2A - zona rural
de Barrio e Calheiros

T32C

Zona de relevo suave a acidentado, envolvente do rio Labruja, a noroeste da A3;
ocupação agroflorestal; povoamentos com socalcos agrícolas; Caminho de Santiago

subUP2B - encostas
naturalizadas mistas

T32B, C, D;
T33A, B, C,
T38A e B

Cabeços com afloramentos rochosos e matos rasteiros; prados intersticiais em vales com
galerias ripícolas ricas; encostas com matas mistas nas zonas intermédias; pequenos
aglomerados esparsos; trilhos pedestres

subUP2Ca - zonas
rurais intersticiais de
Bemposta e Cedofeita

T32B

Subunidade dividida em duas pequenas parcelas próximas, encaixadas na mata; relevo
acidentado; aglomerados com zonas agrícolas em socalcos

subUP2Cb - zona rural
intersticial de Vilar do
Monte

T32D e T33A

Semelhante à anterior mas mais homogénea; uso agroflorestal em socalcos; pequenos
aglomerados; sebes de folhosas; relevo acidentado

subUP2Cf - zonas
rurais intersticiais de
Vila Franca e Travassos

T38B

Dois pequenos aglomerados próximos, encaixados nos cumes rochosos; relevo
acidentado a muito acidentado; zonas agrícolas em socalcos, prolongando-se para a
Paisagem Protegida de Corno do Bico

subUP2Cg - zona rural
intersticial de S.
Mamede

T38B

Aglomerados aglutinadores de zonas agrícolas que se estendem pelos cabeços e vales,
prolongando-se para a Paisagem Protegida
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Troços/
alternativas
SVIB

Características

subUP2Ch - zona rural
intersticial de Barreiros
e Cabanas

T38B

Pequenos aglomerados próximos, encaixados nas encostas agrestes; relevo ondulado a
acidentado; zonas agrícolas

subUP2D - zona
florestal da S. do
Formigoso, de Portela
e Mourela

T33C e T34B

Ocupação florestal com matas mistas; relevo acidentado a muito acidentado; trilhos
pedestres e Caminho de Santiago

subUP2E - zona rural
de Coura, Ramarigães
e Agualonga

T33C

Aglomerados pitorescos, com envolvente agrícola; relevo ondulado; galerias ripícolas
densas, em particular no rio Coura; manchas florestais intersticiais

subUP2Fa - zonas
rurais de Cunha,
Cerdeira, Infesta e
Ferreira

T33C

Povoamentos agrícolas em três parcelas; relevo ondulado a acidentado; galerias ripícolas
densas; socalcos e manchas florestais em zonas mais declivosas; prolongamento para a
ZPE de Corno do Bico

subUP2Fc - zonas
rurais intersticiais
mistas de Parreiras,
Insalde e Padroso

T38B

Povoamentos agrícolas que se estendem para a ZPE de Corno do Bico; relevo ondulado a
acidentado; galerias ripícolas; elementos arquitetónicos dignos de nota; socalcos e
manchas florestais

Subunidades de
Paisagem

subUP2G - encostas
florestais e
naturalizadas
intersticiais e de
enquadramento

Zona naturalizada, com manchas de eucalipto e vales com prado, principalmente nas
T33C, T34A e zonas de relação com a Paisagem Protegida; relevo acidentado a muito acidentado;
B e T38B
algumas zonas com afloramentos rochosos e matos rasteiros; trilhos pedestres; alguns
miradouros e levadas

subUP2H - zona rural
de Ageito e Eiró

T33C, T34A e Pequenos aglomerados pitorescos em torno de vale com ocupação agrícola; galeria
T34B
ripícola densa do rio Coura; pontes, ermidas, etc.

subUP2J - zona rural
de Pecene e S. Bento
da Porta Aberta
subUP2K - encostas
naturalizadas de
transição para o vale
do rio Lima

T34A

Aglomerados habitacionais estruturados e pequenos povoamentos mais dispersos; zonas
agrícolas em vale amplo; Caminho de Santiago; igreja

Cumes com afloramentos rochosos e matos rasteiros; relevo acidentado com zonas
T34A e B,
aplanadas com prados; grande amplitude visual; manchas florestais intersticiais e nas
T35, T36A e
encostas; quintas, mosteiros e ermidas; pequenos aglomerados pontuais; trilhos
B, T37, T38B,
pedestres e miradouros; pedreiras pontuais; parques eólicos; atravessamento de LMAT
T39
localizadas

subUP2Lb - zona rural
intersticial de Gondelim

T36A

Aglomerado pitoresco em alta encosta; socalcos agrícolas; relevo ligeiramente menos
acidentado que na envolvente; trilhos pedestres

subUP2Ld - zona rural
intersticial de Cruzes

T36A

Zona aplanada com aproveitamento agrícola; pequenas construções centralizadoras;
manchas florestais intersticiais

subUP2Oa - zona rural
de encosta de Senharei

T38B

Aglomerados pitorescos em encostas acidentadas com linha de água com função
aglutinadora; socalcos agrícolas

subUP2Ob - zona rural
de encosta de Mei

T38B

Subunidade semelhante à anterior mas com zonas construídas mais contínuas; relevo
moderado a acidentado; campos e socalcos agrícolas

subUP2Q - zona rural
encaixada de Extremo
e Portela

T38B e T39

Zona encaixada de campos e socalcos agrícolas centrados no eixo da ribeira de Frades e
do rio Vez; matas intersticiais; Sítio Natura 2000 do Rio Lima

subUP2U - zona rural
de Granja e Santa
Marinha

T39

Aglomerados populacionais em encostas com relevo moderado a acidentado; socalcos
agrícolas; matas intersticiais e sebes arbóreas

subUP2V - zona rural
intersticial de Vilar

T39

Pequeno aglomerado individualizado; relevo moderado a acidentado; socalcos agrícolas;
matas intersticiais e sebes arbóreas
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Subunidades de
Paisagem

Troços/
alternativas
SVIB

Características

T40

Aglomerados populacionais densos; relevo suave a moderado; campos e socalcos
agrícolas; vale do rio Mouro com praias fluviais informais

T39 e T40

Zona contínua, com ocupação florestal nas encostas e matos e afloramentos nos cumes;
relevo acidentado a muito acidentado; pequenos aglomerados pontuais; densa galeria
ripícola do rio Mouro

subUP2W - zona rural
de Tangil
subUP2X - encostas
naturalizadas do rio
Mouro e Costa da Grela

Unidade 9 – Serras da Peneda-Gerês
subUP9A - zona
naturalizada de altas
cotas

T42

Cumes e encostas elevadas com afloramentos rochosos e matos rasteiros; encostas mais
baixas com manchas florestais; relevo muito acidentado; parque eólico

subUP9C - zona
agrícola e naturalizada
de Cavenca

T42

Socalcos agrícolas centrados no vale do rio Pequeno; pequeno aglomerado habitacional;
relevo muito acidentado; matas intersticiais

subUP9E - encostas
naturalizadas do rio
Mouro

T42

Relevo muito acidentado; ocupação com matas e matos; influência visual do vale
encaixado

subUP9F - zona rural e
naturalizada das
encostas do rio Mouro

T42

Encostas acentuadas com vegetação natural e povoações rurais a várias altitudes,
centradas no vale encaixado do rio Mouro; socalcos agrícolas; matas intersticiais, sebes
arbóreas e galeria ripícola

subUP9I - cumes da
Cumeeira e Chãs

T42

Relevo muito acidentado; ocupação com matas e matos e afloramentos rochosos;
encostas de transição para a unidade de paisagem 1

subUP1B - zonas
naturalizadas
intersticiais e de
enquadramento

T41B e T42

Encostas com relevo acidentado; coberto vegetal rasteiro e afloramentos nos cumes;
matas que se prolongam para as subunidades construídas; alguns pavilhões e
prolongamentos pontuais de zonas construídas

subUP1F - zona rural
de Badim

T40 e T41A

Aglomerados rurais em encostas de declives moderados a acentuados; socalcos agrícolas
e matas intersticiais

subUP1G - encostas
naturalizadas de Sr.ª
da Graça

T40, T41A e
T41B

Subunidade centrada nas cristas rochosas proeminentes da zona de festo da Sr.ª da
Graça; envolvente florestal; miradouro

subUP1H - zona rural
de Messegães e
Valadares

T41A

Aglomerados rurais em relevo aplanado; campos agrícolas amplos com predomínio da
vinha; matas intersticiais; quintas e outros elementos de valor arquitetónico; trilhos
pedestres de ligação com o rio Minho

subUP1J - zona rural
continua de Penso,
Alvaredo e Paderne

T41B e T42

Aglomerados rurais contínuos; rede viária densa; relevo aplanado a moderado; campos e
socalcos agrícolas com predomínio da vinha; matas intersticiais; quintas, igrejas e outros
elementos de valor arquitetónico; trilhos pedestres de ligação com o rio Minho

Unidade 1 – Vale do Minho

subUP1K - vale
naturalizado do rio
Minho

Rio amplo e enriquecido com galeria ripícola densa e açudes, mas encaixado entre
T41A, T41B e
margens florestais; acessibilidade visual reduzida e pontual; trilhos pedestres; Sítio
T42
Natura 2000 do Rio Minho

A.2 Análise visual da Paisagem
A Paisagem compreende também uma componente cénica, caracterizada com base em três parâmetros:
Qualidade Visual, Absorção Visual e Sensibilidade Visual. No que respeita a esta análise, o EIA apresenta
a área de estudo da seguinte forma:


A Qualidade Visual da Paisagem é predominantemente média e elevada. Estas duas classes
formam uma matriz, com predomínio das áreas de média qualidade cénica a sul do rio Neiva, a
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oeste de Paredes de Coura e a norte das cabeceiras do rio Vez; e com predomínio de áreas de
elevada qualidade nas restantes áreas. O extremo sul da área analisada apresenta uma profusão
de pequenas áreas de qualidade cénica baixa e muito baixa, assim como as imediações de Ponte
de Lima, ao longo da auto-estrada A3; surgem ainda grandes manchas de baixa qualidade visual
ao longo dos troços T13 a T17 e T32C. Ocorrem também algumas manchas de qualidade visual
muito elevada, sobretudo a norte do rio Cávado, geralmente fora dos corredores das linhas em
análise; excetuam-se os vales dos rios Cávado, Lima e Minho e duas manchas localizadas no


corredor do troço T42.
A Capacidade de Absorção é variável ao longo da área estudada. Ainda que por escassa margem,
pode afirmar-se que é predominantemente muito elevada a elevada, com presença quase
constante de áreas de média capacidade de absorção visual; surgem áreas de baixa ou muito
baixa capacidade de absorção junto ao rio Cávado, nas encostas sobre o rio Neiva junto a
Barroselas e Balugães, nas encostas sobre o rio Lima, tanto a sul como a norte do mesmo, a
oeste de Paredes de Coura, junto a Cossourado, na parte final do troço T39 e nas encostas sobre



o rio Minho.
No que se refere à Sensibilidade Visual da área de estudo, esta apresenta-se globalmente baixa,
com algumas áreas de sensibilidade média e elevada e raras manchas de sensibilidade muito
elevada. As zonas de maior concentração destes locais mais sensíveis situam-se nos troços T11,
T14, T16, T20, T22, T23, T24, T26, T29, T30, T31, T32 (A, B, C), T33 (A, B), T34 (A, B), T36
(A, B), T38 (A, B), T39 e T41 (A, B) - assinalam-se os troços onde a extensão destas áreas é
maior.

B.

Identificação e avaliação de impactes

A implantação de uma linha de transporte de energia e de uma subestação 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 introduzirá no território atravessado, reforçada nas extensões onde se regista a presença da
balizagem. Os impactes previstos são os seguintes.
B.1. 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 à presença, circulação e operação de
máquinas pesadas e à deposição de materiais e aumento de poeiras no ar. Impacte negativo,



temporário, reversível, de magnitude e significância médias a elevadas;
Desmatação em áreas de abertura de novos caminhos, zona de implantação e envolvente dos
apoios (400 m2/apoio para possibilitar a movimentação de maquinaria). Impacte negativo,
permanente, parcialmente reversível, de média magnitude e significativo;
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Alterações do relevo na zona de implantação dos apoios e, eventualmente, em áreas de abertura
de novos caminhos. Impacte negativo, permanente, irreversível, de média magnitude e pouco



significativo;
Estabelecimento da plataforma da subestação, que implicará movimentação de terras para
execução da terraplenagem, implicando operações de escavação e aterro. Impacte negativo,



permanente, irreversível, de média magnitude e significativo;
Instalação de equipamentos elétricos e de construção civil associados à construção da linha e das
infraestruturas

básicas

da

subestação

(esgotos,

drenagens,

arruamentos

interiores,

pavimentação, maciços, caleiras gerais e edifícios). Impacte negativo, temporário, irreversível, de


elevada magnitude e muito significativo;
Instalação dos estaleiros e parques de materiais: não se conhece a localização dos estaleiros,
pelo que não é possível avaliar este impacte com total rigor. Impacte negativo, temporário,
reversível, de magnitude reduzida a média e pouco a medianamente significativo.

Globalmente, a magnitude e significância dos impactes na paisagem ocorrentes na fase de construção
são função dos locais onde poderão ocorrer e sintetizam-se na tabela seguinte.
Tabela 16 - Magnitude e significância dos impactes na paisagem ocorrentes na fase de construção.
Troços
T2
T3
T4
T5
T6
T9
T10A
T10B
T11
T12A
T12B
T13
T14
T15
T16
T17
T18
T19
T20
T21
T22
T23
T24
T25
T26
T27
T28
T29
T30
T31
T32A
T32B
T32C
T32D
T33A
T33B

Impactes estruturais
Significância
reduzida
reduzida
reduzida
média
média
reduzida
média
média
média
elevada
média
média
média
elevada
média
média
reduzida
reduzida
média
reduzida
elevada
média
reduzida
reduzida
média
média
média
média
reduzida
média
média
média
elevada
média
reduzida
reduzida

Magnitude
reduzida
média
média
média
reduzida
reduzida
média
elevada
média
média
média
elevada
média
média
elevada
elevada
média
reduzida
média
reduzida
média
média
média
média
média
média
elevada
elevada
média
elevada
média
elevada
média
média
reduzida
média

Impactes cénicos
Significância
média
elevada
média
elevada
elevada
elevada
elevada
elevada
elevada
elevada
elevada
média
elevada
elevada
elevada
elevada
reduzida
reduzida
elevada
elevada
elevada
elevada
elevada
média
média
elevada
elevada
elevada
elevada
elevada
elevada
elevada
elevada
média
elevada
média

Magnitude
média
média
elevada
média
média
média
média
média
média
média
média
elevada
média
média
média
média
reduzida
reduzida
média
média
média
média
média
média
média
média
média
média
média
média
média
média
média
média
média
elevada
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Impactes estruturais

Troços
T33C
T34A
T34B
T35
T36A
T36B
T37
T38A
T38B
T39
T40
T41A
T41B
T42
SVIB-A
SVIB-B
SVIB-C

Significância
elevada
reduzida
média
média
elevada
média
média
média
elevada
elevada
média
média
reduzida
elevada
média
elevada
elevada

Magnitude
média
média
reduzida
reduzida
média
reduzida
média
média
elevada
elevada
elevada
média
média
elevada
média
média
elevada

Impactes cénicos
Significância
elevada
elevada
elevada
reduzida
elevada
elevada
elevada
elevada
elevada
elevada
média
elevada
elevada
elevada
média
elevada
elevada

Magnitude
média
média
média
reduzida
média
média
média
média
média
média
elevada
média
média
média
elevada
média
média

B.2. Fase de exploração
Durante esta fase, os impactes da linha e da subestação decorrem fundamentalmente da intrusão visual
que a presença das infraestruturas introduzem no território. Serão tanto mais gravosos quanto mais
visíveis se apresentarem as mesmas, constituindo-se os troços mais próximos de povoações e vias de
circulação aqueles que induzirão um impacte mais significativo. Estes impactes sintetizam-se do seguinte
modo:


Presença da subestação, dos apoios e linha - a linha será visível em grande parte do seu traçado,
uma vez que muitos dos apoios se localizam em zonas de reduzida absorção visual, permitindo
uma fácil visualização das novas estruturas em diversos locais da área envolvente,
nomeadamente daquelas que se situam em zonas de festo. Também a subestação será avistada
de diversos locais. Assim, os impactes na paisagem decorrentes da presença desta infraestrutura
serão negativos, certos, permanentes, irreversíveis, de magnitude e significância variáveis, função
da qualidade cénica do local e a sua exposição a potenciais observadores, sintetizadas nas duas
colunas da direita na tabela acima.

C.

Comparação de alternativas

Para a comparação das várias alternativas em estudo recorreu-se às várias análises apresentadas no EIA,
nomeadamente bacias visuais e carta de sensibilidade paisagística, que foram analisadas e interpretadas
de forma integrada.
A comparação de alternativas realizada está sintetizada na tabela que se segue.
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Tabela 17 - Comparação de alternativas para a paisagem.
Alternativas
Zona 1
1. T5
2. T6, T2, T3
Zona 2(i)
3. T10A
4. T10B
Zona 2(ii)
5. T12A
6. T12B
Zona 3+4
7. T15, T16, SVIB-A, T24, T25, T26, T21 e T22
8. T15, T16, SVIB-A, T24, T25, T28, T27, T29, T31
9. T14, SVIB-B, T18, T19, T23, SVIB-A, T24, T25, T26,
T21 e T22
10. T14, SVIB-B, T18, T19 e T23 e SVIB-A, T24, T25,
T28, T27, T29, T31
11. T 14, SVIB-B, T18, T19, T20, T21 e T22
12. T14 e SVIB-B, T18, T23, SVIB-A, T24, T25, T26,
T21 e T22
13. T15, T16, SVIB-A, T23, T19, T18, SVIB-B, T18, T19,
T20, T21 e T22
14. T15, T17, SVIB-C, T30 e T31
15. T15, T17, SVIB-C, T27, T29 e T31
16. T15, T17, SVIB-C, T27, T28, T25, T26, T21 e T22
17. T15, T16, SVIB-A, T24, T25, T28 e T27 e SVIB-C,
T30 e T31
18. T15, T16, SVIB-A, T24, T25, T28 e T27 e SVIB-C,
T27, T29 e T31
19. T15, T16, SVIB-A, T24, T25, T28 e T27 e SVIB-C,
T27, T28, T25, T26, T21 e T22
Zona 5
20. T32C, T33B, T33C, T34A, T35, T36A, T37
21. T32C, T33B, T33C, T34B, T35, T36A, T37
22. T32C, T33B, T33C, T34A, T35, T36B, T37
23. T32C, T33B, T33C, T34B, T35, T36B, T37
24. T32B, T38A, T38B
25. T32B, T33A, T32, T38B
26. T32B, T33A, T33B, T33C, T34A, T35, T36A, T37
27. T32B, T33A, T33B, T33C, T34B, T35, T36A, T37
28. T32B, T33A, T33B, T33C, T34A, T35, T36B, T37
29. T32B, T33A, T33B, T33C, T34B, T35, T36B, T37
30. T32C, T33B, T32D, T38B
Zona 6
31. T40, T41A
32. T40, T41B
33. T42
Subestação
SVIB-A
SVIB-B
SVIB-C

Avaliação comparativa

Conclusão

Os impactes na alternativa 2 A alternativa 1 é a mais favorável: T5
têm maior magnitude
Os impactes na alternativa 4 A alternativa 3 é a mais favorável:
têm maior magnitude
T10A
Os impactes na alternativa 5 A alternativa 6 é a mais favorável:
são mais significativos
T12B
Os impactes são globalmente
mais gravosos para as
alternativas 9, 12, 13, 16 e
19

Se escolhida a localização A para a
subestação, as alternativas 8 e 17 são
as menos impactantes:
T15+T16+SVIB-A+T24+
T25+T28+T27+ T29+T31
ou
T15+T16+SVIB-A+T24+
T25+T28+T27+ SVIB-C+T30 +T31
Se escolhida a localização B, a
alternativa 10 é a menos impactante:
T14+SVIB-B+ T18+T19 +T23+SVIBA+ T24+T25+T28+T27+T29+ T31
Para a localização C, a alternativa 14
é a menos impactante:
T15+T17+SVIB-C+T30+T31

Os impactes são globalmente A alternativa 24 é a mais favorável:
menos gravosos para as T32B+T38A+T38B
alternativas 1, 2 e 3

Os impactes são globalmente A alternativa 32 é a mais favorável:
mais
elevados
para
a T40+T41B
alternativa 33
A localização C define-se A localização A é a mais favorável
como a mais impactante
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D.

Medidas de minimização
D.1. A considerar na conceção dos Projetos de Execução e a demonstrar em RECAPE

 Na pormenorização do traçado em fase de Projeto de Execução deverá proceder-se de modo a
afastar os apoios e os traçados da linha de zonas visualmente muito expostas, como as zonas
de festo e os vales amplos, situando-os, tanto quanto possível, a meia encosta, assim como das
povoações, que se constituem como zonas com maior número de observadores potenciais.
Destacam-se as seguintes situações:




T4 – afastamento de St.º Egídio para nordeste



no eixo do troço



oeste da zona de festo, sempre que viável, sem sobreposição com a mesma

T11 – afastamento relativamente ao Caminho de Santiago, com implantação aproximada
T13 – afastamento dos aglomerados de Vilar do Monte, privilegiando a implantação a



T14 – afastamento para oeste relativamente ao mosteiro de Trás do Mosteiro



marco geodésico de Nora

T20 – afastamento dos apoios na zona final do troço, relativamente ao miradouro e



T24 – afastamento para oeste relativamente à capela de Sr.ª da Conceição



de Santiago

T34A – afastamento dos apoios, relativamente ao segundo atravessamento do Caminho
T36A – rebaixamento dos apoios e das linhas no corredor entre as zonas de descolagem
e aterragem de parapentes; afastamento para Norte na zona de sobrepassagem dos



trilhos pedonais das Minas de S. Silvestre e do Pastor



do Pastor

T36B – afastamento dos apoios para Norte na zona de sobrepassagem do trilho pedonal



T37 – afastamento para sul ao longo de todo o troço



Moinhos, para oeste; afastamento para sul, junto aos aglomerados de Tangil

T39 – afastamento da zona de festo longitudinal, entre o rio de Sucrasto e a Corga dos



T40 – afastamento para oeste, relativamente aos aglomerados de Riba de Mouro



Sr.ª da Graça



T41A – afastamento dos apoios, relativamente ao miradouro e marco geodésico de
T41B – afastamento para este, relativamente à Qt.ª da Carvalheira, no fim do troço
T42 – afastamento para este, relativamente à envolvente da povoação de Cela

 O Projeto de Integração Paisagística (PIP) elaborado para a subestação deverá ser desenvolvido
e detalhado de modo a minimizar o impacte cénico desta infraestrutura, nomeadamente da
plataforma criada para a instalação da mesma e dos respetivos acessos, para os observadores
mais próximos. Este PIP deverá incluir todas as peças (desenhadas e escritas) que compõem
um projeto deste tipo, incluindo memória descritiva e justificativa, plano de plantação e de
sementeiras, plano de manutenção, etc., assim como um faseamento das ações previstas,
compatível com as fases de implementação da subestação.
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D.2. Medidas a considerar na fase de construção

 Deve ser evitada a criação de taludes de grande dimensão e declive na abertura de acessos
temporários; quando absolutamente necessários, os mesmos deverão ser alvo de recuperação
assim que possível, para sua rápida estabilização.

 A área de intervenção deverá restringir-se ao estritamente necessário e deve estar devidamente
balizada.

 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.

 Os trabalhos de desmatação e decapagem de solos deverão ser limitados às áreas estritamente
necessárias, quer no que se refere aos acessos a melhorar e a construir, quer no terreno
envolvente aos apoios.

 As terras provenientes da decapagem do solo deverão ser posteriormente utilizadas na
recuperação das áreas afetadas temporariamente no decorrer da implementação do projeto.

 Todas as áreas afetadas, incluindo todas as áreas envolventes perturbadas durante a obra,
deverão ser recuperadas procedendo-se à criação de condições para a regeneração natural da
vegetação, ou, no caso de áreas agrícolas, para a sua reativação.

 Quando se recorrer a plantações ou sementeiras, sob pretexto algum deverão ser usadas
espécies alóctones para as quais tenha sido observado comportamento invasor em território
nacional. Todos os exemplares a plantar devem apresentar-se bem conformados e em boas
condições fitossanitárias. Deverão ser privilegiadas as espécies da flora local.

 Após desativação dos estaleiros deverá proceder-se à recuperação da área afetada, com
reposição da ocupação do solo anterior.

E.

Conclusão

Os impactes do projeto em análise decorrem fundamentalmente da intrusão visual que a presença
permanente das infraestruturas previstas – linhas, respetivos apoios e subestação - introduzem no
território. Serão tanto mais gravosos quanto mais visíveis se apresentarem, constituindo-se os troços mais
próximos de povoações como aqueles que induzirão um impacte mais elevado.
O projeto em análise determinará a ocorrência de impactes negativos na paisagem que são por vezes
significativos, mas que se consideram globalmente aceitáveis, tendo em conta os impactes positivos
previstos noutros descritores.
Na sequência da solicitação de agosto de 2014 da REN, S.A., as conclusões a apresentar para o presente
fator ambiental referem-se apenas aos elementos do projeto que serão objeto de decisão final, ou seja,
às Zonas 1, 2 e 3 do projeto inicialmente sujeito a avaliação.
Assim, no que respeita ao fator ambiental paisagem, a combinação de alternativas menos impactante é a
seguinte:
T4+T5+T9+T10A+T12B+T13+T15+T16+Localização A para a subestação
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Assim, e tendo em consideração o atrás exposto, no que respeita ao fator ambiental paisagem,
considera-se de poder ser emitido parecer favorável condicionado, devendo ser respeitadas as medidas
mitigadoras propostas.

6.8. PATRIMÓNIO CULTURAL
A.

Caracterização da situação de referência

Relativamente ao fator ambiental designado pelo EIA como «Património Construído, Arqueológico,
Arquitetónico» este informa inicialmente que a respetiva Área de Estudo abrangia seis concelhos
(Melgaço, Monção, Valença, Paredes de Coura, Arcos de Valdevez, Ponte de Lima, Viana do Castelo,
Barcelos, Vila do Conde, Vila Nova de Famalicão e Póvoa de Varzim) e que os trabalhos de caraterização
tiveram por base o “Guia Metodológico para a Avaliação de Impacte Ambiental de Infraestruturas da
Rede Nacional de Transporte de Eletricidade”.
Os trabalhos foram desenvolvidos em duas fases. No âmbito do Estudo de Grandes Condicionantes
Ambientais (Fase 1A de EGCA) foi efetuado um trabalho de pesquisa documental, sem que se tivesse
procedido à confirmação no terreno das coordenadas geográficas das ocorrências, pelo que então se
considerou que poderia haver disparidades entre a localização bibliográfica e a sua efetiva localização.
Nesta fase foi ainda definida a área de estudo (AE), a área de incidência indireta (AII) e a área de
incidência direta (AID). Para a AII foram considerados corredores com uma largura de 400 m no interior
dos quais serão implantadas a linha e a subestação. Foi consultada bibliografia especializada, bases de
dados SIG e on-line da DGPC, a base de dados on-line do IHRU, além de cartografia variada, outros EIA e
projetos de investigação efetuados na região, bem como os respetivos Planos Diretores Municipais.
Uma das limitações apontadas pelo EIA, no caso da base de dados Endovélico da DGPC, consistia em ser
somente apresentada uma coordenada do sítio (provavelmente correspondente a um ponto)
desconhecendo-se a respetiva dimensão, tendo sido nessa fase considerada uma área teórica de
salvaguarda de 200 m em torno de cada sítio que não apresentasse área de dispersão de materiais
arqueológicos.
Uma outra limitação apontada para essa fase consistiu que, no caso de alguns monumentos e sítios
classificados no distrito de Viana do Castelo, não foi possível aceder a informação que permitisse a
definição da área de proteção. No caso das ocorrências 57, Torre de Refóios, Imóvel de Interesse Público
(IIP), e 74, Castro do Alto das Valadas, povoado fortificado, IIP, que se encontram fora dos corredores,
foram localizadas de acordo com as georreferências da DGPC, a última ao sítio 341 que foi delimitado
pelo EIA de acordo com o PDM local. O EIA salienta ainda que a opção de manter inventariada a
ocorrência 74 visou garantir a representação da informação fornecida pela DGPC, embora o sítio
classificado não se encontre efetivamente nessa localização.
No caso particular do concelho de Ponte de Lima, tendo por base as áreas definidas em PDM, foi possível
definir as áreas das ocorrências 69, Solar do Espírito Santo, 73, Trás da Cidade, povoado fortificado, IIP,
e 92, Castelo de Curutelo, paço, IIP, cujas localizações se encontram fora dos corredores.
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Para os concelhos do distrito do Porto o EIA informa que não foi possível definir a área de proteção de
pelo menos de uma das ocorrências, nomeadamente a 127, Paço dos Casal dos Cavaleiros, homologado
MIP, e que as delimitações para as ocorrências 116, Ponte de S. Miguel, ponte, IIP, 124, Cividade de
Bagunte, povoado fortificado, Monumento Nacional (MN), tiveram por base os PDM dos concelhos onde
se encontravam, que igualmente se localizam fora dos corredores em análise.
No inventário patrimonial foram considerados os elementos patrimoniais integráveis na categoria de
património cultural, arquitetónicos, etnográficos e arqueológicos, a que foi atribuída uma valoração
patrimonial. No decorrer da pesquisa documental do Projeto global Eixo zona de Alfena - "Vila do Conde"

- "Vila Fria B" - Espanha, a 400 kV identificaram-se 424 pré-existências patrimoniais. Destas, apenas
122 ocorrências (51 arqueológicas, 21 etnográficas e 50 arquitetónicas) se encontram na área do Projeto
em avaliação, no interior dos troços ou envolvente próxima.
Destas, o EIA enuncia as quatro das ocorrências classificadas que se encontram mais próximas ou no
interior dos troços/localizações. No concelho de Paredes de Coura, a Ponte de Rubiães (ocorrência 380,
64 dos trabalhos de campo - TC), IIP (Decreto n.º 44 075, DG, I Série, n.º 281, de 5-12-1961), situada
no limite exterior do Troço 34B, mas cuja área de proteção se encontra marginalmente no interior do
corredor. A Via romana XIX Braga-Tui (ocorrência 412, 65 dos TC), MN, (Decreto de 16-06-1910,
DG n.º 136, de 23-06-1910), de que resta um conjunto de 14 miliários deslocados da via, encontrando-se
atualmente na povoação de Antas. Neste caso o EIA considera que é difícil definir com rigor o traçado da
via, mas com base na informação disponibilizada pela CM de Paredes de Coura a via provavelmente
corresponderá a um caminho de Santiago, sendo assim intercetada pelos troços 33, 34A, 34B. No
concelho de Ponte de Lima, a Casa da Boavista (ocorrência 356, 77 dos TC), classificada como de
Interesse Municipal (Decreto n.º 129/77, DR, I Série, n.º 226, de 29-09-1977), encontrando-se parte do
edifício e da respetiva zona de proteção no interior do Troço 32B. Ainda no concelho de Ponte de Lima,
situa-se a Igreja de Queijadas (ocorrência 210, 87 dos TC), IIP (Decreto n.º 47 508, DG, I Série, n.º 20,
de 24-01-1967) que, apesar de localizada no exterior do Troço 29, este ainda abrange a sua zona de
proteção.
O EIA destaca ainda um conjunto de outros imoveis classificados que não se encontram no interior ou na
envolvente dos troços, nomeadamente, em Paredes de Coura, a Igreja de S. Pedro de Rubiães
(ocorrência 200, anexo I), MN (Decreto de 1-02-1913, DG, n.º 29, de 6-02-1913 e pelo Decreto
n.º 8 228, DG, I Série, n.º 133, de 4-07-1922), localizada no exterior do Troço T33C, em que a zona de
proteção se localiza a menos de 100 m do corredor. No concelho de Barcelos, a Ermida de N. Sra. da
Franqueira (ocorrência 106, anexo I), IIP (Decreto n.º 42 692, DG, I Série, n.º 276, de 30-11-1959) cuja
zona de proteção se encontra a cerca de 100 m do Troço 11.
Nessa fase de identificação das grandes condicionantes pretendeu-se assim reconhecer os locais onde a
elevada densidade de elementos patrimoniais poderiam condicionar a delimitação de troços ou a
instalação das subestações.
O EIA informa que na instalação das linhas elétricas foi considerado o afastamento de 200 m dos sítios
arqueológicos e de 50 m das ocorrências arquitetónicas e etnográficas em relação a qualquer unidade do
projeto com impacte ao nível do solo (apoios, acessos, estaleiros, etc.), de forma a evitar impactes
diretos na maioria das pré-existências identificadas, ressalvando, contudo, que é de colocar a
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possibilidade de alguns dos sítios se estenderem para lá de 200 m, garantindo o afastamento de zonas
patrimoniais de relevância/classificadas.
Na fase subsequente, de elaboração do EIA em Fase de Estudo Prévio (Fase 1B), foram realizados
trabalhos de prospeção seletiva «na área de incidência indireta da linha (corredor de 400 m), com vista à
identificação de ocorrências de interesse patrimonial inéditas ou relocalizações. Nas áreas propostas como
alternativa para a localização da subestação, foi efetuada a prospeção sistemática» (Vol. 1, p. 348).
O EIA informa que atribuiu às ocorrências de campo uma nova numeração sequenciada com início em 1,
tendo as ocorrências resultantes da pesquisa documental recebido nova numeração (conforme Tabela
5.71 do EIA, Vol. 1, pp. 352-355). Para além das ocorrências identificadas em fase de pesquisa
documental, foi possível identificar mais quarenta e oito novas ocorrências patrimoniais: 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 35, 39, 40, 45, 46, 47, 53, 54, 57, 58, 69, 72, 73,
78, 79, 80, 82, 83, 84, 90, 94, 95, 103, 181, 182, 190, 191 e 192.
Na Tabela 5.72 do EIA (Vol. 1, pp. 358-362) são apresentadas as 174 ocorrências patrimoniais
identificadas no trabalho de campo e se encontram inseridas cartograficamente no Desenho 15 do EIA.
Note-se que no mesmo quadro a numeração atinge as 195 ocorrências das quais foram retiradas 21
ocorrências devido a razões de projeto e que acabaram por não ficar abrangidas pelos corredores em
avaliação.
O EIA refere que nesta fase se tentou essencialmente efetuar a relocalização dos sítios referidos na
pesquisa documental, na área de incidência do projeto, no interior do corredor base e respetivas
alternativas e em algumas zonas de envolvente próxima, tendo também em vista a identificação de
ocorrências de interesse patrimonial inéditas. Nestes trabalhos foi efetuada a relocalização cartográfica
com recurso a GPS, o registo fotográfico e documental das ocorrências mais significativas identificadas na
pesquisa documental e das inéditas com preenchimento de ficha de inventário individualizada.
Foi também realizada a análise aos «topónimos referidos no interior da AII (corredor de 400 m)» tendo
sido identificados alguns com potencial arqueológico mas que não foi comprovado pelos trabalhos de
campo.
Relativamente à visibilidade, o EIA refere que na generalidade «a área de implantação do projeto
apresenta de «uma forma geral grande variabilidade intercalando zonas bastante antropizadas, com
outras com reduzido grau de antropização recente», que se encontra pormenorizada na Tabela de
caraterização das Condições de Visibilidade, tendo sido elaborada uma Carta de Caracterização do
Coberto Vegetal e Condições de Visibilidade (Desenho 16).
O EIA informa que na fase dos trabalhos de campo não foi possível relocalizar as ocorrências identificadas
na pesquisa documental (030, 031, 033, 040, 041, 042, 134, 135, 202, 203, 204, 231, 238, 313, 318,
320, 325, 328, 330, 338, 339, 348, 386, 389, 391, 393, 394, 396, 397, 399, 401, 402, 403, 407),
sobretudo devido ao coberto vegetal que impediu quer a observação do solo, quer a progressão no
terreno, e também devido a erros de georreferenciação da documentação consultada, caso da Mamoa 2
de Lameiras (043 e 043B) com uma disparidade de aproximadamente 325 m entre coordenadas,
existindo ainda “sítios fantasma”, que se encontram georreferenciados mas aos quais não corresponde
qualquer descrição.
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Quanto a três ocorrências, o EIA informa que não foi possível definir se são inéditas ou correspondem a
relocalizações, nomeadamente a 34, que poderá corresponder à ocorrência 401 da pesquisa documental,
a ocorrência 37, que poderá corresponder à ocorrência 396, e a 42, que poderá corresponder à
ocorrência 394.
No interior dos troços em estudo ou envolvente imediata, encontram-se os já referidos elementos
patrimoniais classificados 64, 65, 77 e 87, existindo ainda o caso dos elementos patrimoniais 88, Quinta
do Baganheiro, edifício (Troço 29), 92, Casas Novas, capela e cruzeiro (Troço 30) e 93, Paços de
Albergaria de Penela, paços de concelho e pelourinho (Troço 30), que têm em PDM definidas áreas de
“salvaguarda”.
Das 174 ocorrências inventariadas 51,1% correspondem a relocalizações e 27,6% correspondem a
ocorrências inéditas. Não se relocalizaram 34 ocorrências (19,5% do total).
Do conjunto de ocorrências, a maioria, 85, são de natureza arqueológica, 50 são de natureza
arquitetónica e 39 de natureza etnográfica.
Segundo o EIA, contribui para este número elevado de ocorrências, sobretudo na zona Norte do corredor,
ser esta uma zona de cumeadas aplanadas, propícias à implantação de monumentos megalíticos e de
arte rupestre.
Note-se que 139 das ocorrências (62,6%) se encontram no interior de troços/alternativas e que destas,
46 são de natureza arqueológica. Quanto ao valor patrimonial das ocorrências, surgem em primeiro lugar
as ocorrências de valor patrimonial considerado relevante (médio-baixo ou médio) que constituem
57 ocorrências, com 32,8% do total. Já as ocorrências muito relevantes são 34, o que corresponde a
19,5% do total, mas destas apenas 25 (14,4%) se encontram no interior dos troços/alternativas.
Apresenta-se seguidamente a Tabela 15 do EIA (Vol. 1, pp.363-364), referente ao «Número de
ocorrências patrimoniais existentes em cada troço/localização»:
Tabela 18 - Número de ocorrências patrimoniais existentes em cada troço/localização.
[Fonte: Tabela 15 do EIA (Vol. 1, pp. 363-364)]
Troço/Localização Ocorrências
4

2 (144, 145)

5

1 (132)

6

9 (136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 166)

10B

2 (130, 131)

11

4 (126, 127, 128, 129)

12A

3 (123, 124, 125)

13

3 (120, 121, 122)

14

16 (104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 174, 175, 181, 182, 194, 195)

15

3 (118, 119, 193)

16

3 (114, 115, 116)

17

3 (117, 176, 180)

20

1 (98)

22

5 (79, 81, 82, 83, 84)

23

5 (97, 98, 99, 100, 101)

24

4 (85, 94, 95, 102)
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Troço/Localização Ocorrências

B.

28

1 (86)

29

3 (87, 88, 177)

30

5 (89, 90, 91, 92, 93)

31

1 (80)

32B

5 (74, 75, 76, 77, 78)

32C

10 (183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192)

33C

6 (65, 66, 67, 68, 69, 179)

34A

4 (49, 50, 51, 65)

34B

16 (52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 172, 173)

36A

3 (30, 31, 32)

36B

22 (33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 167, 168, 169, 170, 171, 178)

38A

2 (72, 73)

38B

4 (28, 29, 70, 71)

39

11 (17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27)

40

1 (16)

41A

9 (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9)

41B

3 (10, 11, 12)

42

3 (13, 14, 15)

S”VV”

2 (164, 165)

S”VIB”-A

1 (103)

S”VIB”-B

1 (96)

Identificação e avaliação de impactes; medidas de minimização

Relativamente à avaliação de impactes, o EIA considera que se podem «subdividir-se em dois grandes
subgrupos: um de impactes físicos e outro de impactes visuais» em que os «impactes físicos ocorrem
essencialmente na fase de construção e os impactes visuais manifestam-se na fase de exploração»
(Vol. 1, p. 625 e seg.).
Quanto à implantação das linhas, o EIA considera que esta ação «será suscetível de gerar impactes
negativos sobre os elementos patrimoniais, essencialmente durante a fase de construção, altura em que
poderá ocorrer a afetação», sublinhando no entanto que «na fase de estudo prévio se desconhece o local
de implantação de qualquer infraestrutura, e consequentemente a afetação produzida por estas em toda
a dimensão do corredor no interior do qual serão definidos os traçados finais das linhas em estudo»
considerando assim que «a magnitude do impacte produzido pela infraestrutura linear terá valor igual
para qualquer sítio localizado no interior dessa faixa» pelo que as medidas de minimização propostas pelo
EIA «incidem essencialmente sobre a necessidade de afastamento de todas as infraestruturas em relação
a sítios arqueológicos e de prospeção de todas as infraestruturas em fase de RECAPE, uma vez
conhecidas as localizações desses elementos».
Assim, na fase de construção das linhas irão ser desenvolvidas diversas ações que serão essencialmente
ao nível da abertura de caboucos, alargamento de plataformas, abertura/alargamento de acessos (caso
se revelem necessários), movimento de terras, deslocamento de maquinaria pesada, implantação
estaleiros, etc., que poderão ser alvo de impactes diretos ou indiretos decorrentes da construção da linha.
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O EIA procede à avaliação de impactes troço a troço relativamente às ocorrências patrimoniais
identificadas (conforme Tabela 617 do EIA), propondo algumas medidas específicas.
No troço 10B identificaram-se duas ocorrências (130 e 131) que segundo o EIA poderão ser alvo de
impactes diretos ou indiretos. No caso específico da ocorrência 131, esta corresponde a um sítio
constante no PDM de Barcelos como sendo sítio arqueológico de categoria C, propondo o EIA que se
afastem «todas as infraestruturas para uma distância não inferior a 50 m do limite definido em PDM».
No decurso da visita que a CA efetuou aos corredores, no troço T11, sem alternativa, verificou-se a
necessidade de se proceder na fase de elaboração do projeto à implantação do traçado da linha no lado
Este do corredor, de modo a afastá-lo visualmente das ocorrências identificadas na pesquisa documental
(PD), 105, Ruínas do Castelo de Faria (MN), e 106, Ermida de N. Sr.ª da Franqueira (IIP).
No Troço 13, onde se identificaram três ocorrências (120, 121 e 122), o EIA sublinha que no caso
específico da ocorrência 120, sítio constante no PDM de Barcelos com uma área de delimitação de zona
arqueológica, se deverá proceder ao «afastamento de todas as infraestruturas para uma distância não
inferior a 50 m do limite definido em PDM».
Neste Troço 15 identificaram-se três ocorrências (118, 119 e 193), destacando o EIA a ocorrência 193,
sítio constante no PDM de Barcelos com uma área de delimitação de zona arqueológica. Assim, como
minimização de impactes afigura-se como importante o afastamento de todas as infraestruturas para uma
distância não inferior a 50 m do limite definido em PDM. Contudo não se trata de uma medida de carácter
obrigatório, podendo esta ser substituída por acompanhamento arqueológico, sendo a realização de
sondagens definida em obra em função dos resultados do acompanhamento.
No Troço 16 identificaram-se três ocorrências (114, 115 e 116) que no caso específico da ocorrência 114
corresponde a um sítio constante no PDM de Barcelos com uma área de delimitação de zona
arqueológica, propondo o EIA «o afastamento de todas as infraestruturas para uma distância não inferior
a 50 m do limite definido em PDM».
No Troço 28 o EIA inventariou um sítio arqueológico (ocorrência 86) «um monumento megalítico
constante no PDM de Ponte de Lima com uma área de delimitação de zona arqueológica» propondo «o
afastamento de todas as infraestruturas para uma distância não inferior a 50 m do limite definido em
PDM».
No Troço 29 o EIA refere três elementos patrimoniais (87, 88 e 177) destacando o «caso específico do
elemento número 87» que corresponde a um imóvel classificado como IIP com zona de proteção legal
«que deverá ser respeitada» sublinhando a eventualidade de virem a existir impactes «relacionados com
dissonâncias visuais, embora estas dissonâncias já tenham sido induzidas por uma linha de media tensão
que sobrepassa a área classificada».
No decurso da visita que a CA efetuou aos corredores, no troço T29 verificou-se a proximidade da
ocorrência 87, Igreja de S. João Baptista de Queijadas, IIP, e a interceção pelo corredor da ocorrência 88,
Quinta do Barganheiro, considerando-se assim ser esta uma alternativa muito desfavorável relativamente
a outras possíveis combinações.
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No Troço 30 localizaram-se cinco elementos patrimoniais (89, 90, 91, 92 e 93), referindo o EIA
relativamente à «ocorrência 89 o sítio poderá ter um efeito potencialmente condicionador, uma vez que
apesar de se encontrar fora do troço a tipologia do sítio pode indiciar uma vasta área de dispersão de
estruturas no subsolo que se poderão estender até ao interior do troço».
No Troço 31 o EIA inventariou um sítio arqueológico (ocorrência 80), um possível monumento megalítico,
propondo que a minimização de impactes passe pelo «afastamento de todas as infraestruturas de forma
a evitar quaisquer impactes diretos sobre este sítio arqueológico».
No Troço 32B encontram-se cinco elementos patrimoniais (74, 75, 76, 77 e 78), sublinhando o EIA que
no «caso das ocorrências 74, 75 e 76 poderão eventualmente, ser alvo de impactes diretos, uma vez que
apesar de se encontrarem fora do troço, a tipologia dos sítios pode indiciar uma vasta área de dispersão
de estruturas no subsolo que se poderão estender até ao interior do troço», referindo ainda que quanto
ao «elemento numero 77, este corresponde a um Imóvel classificado como Valor Concelhio», propondo
que se respeite «a área de proteção legal» garantindo-se ainda medidas adequadas para os principais
impactes que «poderão ser apenas indiretos e relacionados com dissonâncias visuais».
No Troço 32C identificaram-se seis ocorrências (65, 66, 67, 68, 69 e 179), sendo sublinhado pelo EIA que
no «caso especifico da ocorrência 65 (Via romana XIX) considerando as características lineares da
ocorrência e a sua orientação genericamente perpendicular ao sentido do troço, este será sempre
intercetado pela linha, ainda que seja possível evitar a afetação direta pela construção de apoios»
comportando a linha «impactes indiretos essencialmente de dissonância visual sobre este elemento
patrimonial, embora apenas pontualmente em locais pouco descaracterizados, noutros esta dissonância
pouco se faz sentir nomeadamente nas zonas onde esta ocorrência se encontra descaracterizada pelo
acabamento em tapete betuminoso».
No Troço 34A identificaram-se quatro ocorrências (49, 50, 51 e 65) que segundo o EIA, e no «caso
especifico da ocorrência 65 (Via romana XIX) considerando as características lineares da ocorrência e a
sua orientação genericamente perpendicular ao sentido do troço, este será sempre intercetado pela linha,
ainda que seja possível evitar a afetação direta pela construção de apoios» pelo que a «implantação da
linha comportará impactes indiretos essencialmente de dissonância visual sobre este elemento
patrimonial, embora apenas pontualmente em locais pouco descaracterizados».
O Troço 34B integra dezasseis ocorrências (52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 172 e
173) onde, segundo o EIA, «as ocorrências 52, 55 e 172 poderão ser alvo de impactes diretos, dado que
a tipologia dos sítios pode indiciar uma vasta área de dispersão de estruturas no subsolo no interior do
troço» salientando que quanto ao elemento 64, «este corresponde a um imóvel classificado como IIP e
por conseguinte goza de estatuto legal de proteção e consequentemente apresenta uma área de proteção
legal que deverá ser respeitada». Refere ainda que no «caso específico da ocorrência 65 (Via romana
XIX), considerando as características lineares da ocorrência e a sua orientação genericamente
perpendicular ao sentido do troço, este será sempre intercetado pela linha, ainda que seja possível evitar
a afetação direta pela construção de apoios. Assim a implantação da linha comportará impactes indiretos
essencialmente de dissonância visual sobre este elemento patrimonial».
O Troço 39, sem alternativa, integra onze ocorrências (17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 e 27)
correspondendo a maioria a ocorrências de natureza megalítica.
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No Troço 41A identificaram-se nove ocorrências (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9), referindo o EIA que no «caso
específico da ocorrência 3 que possui uma área de salvaguarda definida no PDM de Monção esta área
deverá ser respeitada acrescendo-se um afastamento mínimo de 100 m em relação à do Plano Diretor» e
que relativamente às ocorrências 4 e 5 se deverá efetuar um afastamento da linha «em relação à área
definida em prospeção de forma a minimizar eventuais impactes diretos decorrentes do projeto dado que
se encontram parcialmente no interior do troço».
O EIA informa que para a fase de exploração não se identificaram «impactes com significado desde que
se adotem as medidas mitigadoras preconizadas para a fase de construção». Para a fase de desativação
das linhas o EIA prevê «a ocorrência de impactes semelhantes aos identificados para a fase de
construção das linhas».
Quanto à nova subestação de “Vila do Conde”, S”VV”, foram identificadas duas ocorrências patrimoniais,
(164, 165, Marcos da Casa de Bragança).
Relativamente à Subestação de “Vila Fria B” (S”VIB”) esta apresenta três alternativas de localização,
(S”VIB”-A, S”VIB”-B e S”VIB”-C) não tendo sido identificada nenhuma ocorrência na Localização C. Na
alternativa S”VIB”-A foi identificada uma ocorrência (103, Monte de Males) que poderá ser alvo de
impactes diretos ou indiretos, decorrentes da construção da subestação nesta localização. De acordo
como EIA «a definição do sítio da ocorrência (103) foi condicionada pelas condições de visibilidade», e
«pela quantidade de material e tipologia de implantação de sítios semelhantes (povoado ou habitat da
Idade do Bronze), que se estendem por áreas normalmente entre 0,5 e 1 ha». Na alternativa S”VIB”-B de
implantação da subestação, identificou-se uma ocorrência (96) que «poderá ser alvo de impactes
essencialmente indiretos decorrentes da construção da subestação nesta localização, dado que a
ocorrência se situa fora da área da localização em estudo».
Assim, dado que nesta fase se desconhece a «localização de qualquer infraestrutura, nomeadamente a
plataforma da subestação e acessos, pelo que a avaliação de impactes se apresenta muito limitada»,
considerando «o reduzido valor patrimonial das ocorrências e sua reduzida dimensão, admite-se, com
base nos dados disponíveis, que os impactes, sobre o património, na fase de construção, sejam
facilmente minimizáveis».
Igualmente não identifica impactes para a fase de exploração desde que se «adotem as medidas
mitigadoras preconizadas para a fase de construção». Também para a fase de desativação, o EIA
considera que a ocorrerem impactes, estes sejam «semelhantes aos identificados para a fase de
construção da subestação».
O EIA considera em síntese e de acordo com «os dados disponíveis, que os impactes diretos, sobre o
património arqueológico, na fase de construção, são de uma forma genérica facilmente minimizáveis»,
registando e destacando algumas exceções como a presença de algumas ocorrências, nomeadamente:


No Troço 6, a ocorrência 166;



No Troço 10B, a ocorrência 131;



No Troço 14, as ocorrências 105, 106, 108, 110, 111, 112 e 113;





No Troço 13, a ocorrência 120;
No Troço 15, a ocorrência 193;

Eixo da RNT entre "Vila do Conde", "Vila Fria B" e a Rede Elétrica de Espanha, a 400 kV
Estudo Prévio

183

Parecer da Comissão de Avaliação
Procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental N.º 2687



No Troço 16, a ocorrência 116;



Nos Troços 20 e 23, a ocorrência 98;



No Troço 28, a ocorrência 86;





No Troço 24, a ocorrência 102;
No Troço 29, a ocorrência 87;





No Troço 30, a ocorrência 89;





Nos Troços 33C e 34A, a ocorrência 65 (Via romana XIX);





No Troço 32B, as ocorrências 74, 75, 76 e 77;
No Troço 34B, as ocorrências 52, 55, 64 e 172;
No Troço 41A, ocorrências 3, 4 e 5;
Subestação S”VIB”-A, a ocorrência 103.

O EIA conclui que dada a natureza e valor patrimonial das ocorrências arqueológicas identificadas e de
acordo com os dados disponíveis «os impactes diretos, sobre o património arqueológico, na fase de
construção, são de uma forma genérica facilmente minimizáveis», não se prevendo impactes cumulativos.
Relativamente às medidas de minimização, o EIA refere que para a fase de elaboração do Projeto de
Execução das linhas elétricas se deverá evitar a afetação dos elementos patrimoniais identificados,
cumprindo os afastamentos indicados no ponto 8.3.3.3 (Vol. 1, 671-681).
Afirma ainda que «no caso dos elementos patrimoniais (património arquitetónico e edificado listado em
sede PDM e sítios arqueológicos) situados no interior dos troços ou a uma distância inferior a 100 m, os
apoios e linhas deverão respeitar um afastamento preferencialmente não inferior a 100 m e
obrigatoriamente igual ou superior a 50 m, salvo quando expresso de forma diferente nas medidas
mitigadoras específicas», bem como se deverá afastar a subestação dos elementos patrimoniais
identificados no interior das localizações.
Para a fase prévia à obra refere a necessidade da revisão do Plano de Acompanhamento Ambiental
(PAA).
Já para a fase de obra «a instalação dos estaleiros, à semelhança das restantes atividades que envolvam
escavações, deverá ser alvo de acompanhamento arqueológico, caso se trate de área que não esteja
previamente infraestruturada», apresentando medidas de minimização específicas «para as ocorrências
patrimoniais localizadas quer nos troços, quer nas áreas propostas para a subestação, sobre as quais se
poderão fazer sentir impactes negativos em virtude da implantação do projeto em estudo» (Vol. 1, pp.
671-681).
Quanto às medidas preconizadas no EIA, verifica-se que estas correspondem a medidas de minimização
direcionadas para a fase de elaboração do Projeto de Execução e de Obra. Aqui deverá ficar prevista a
prospeção sistemática dos corredores selecionados, preconizando-se, para a fase de construção, o
acompanhamento arqueológico da obra.
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C.

Análise de alternativas

Na sequência da solicitação de agosto de 2014 da REN, S.A., as conclusões relativas ao presente fator
ambiental referem-se apenas aos elementos do projeto que serão objeto de decisão final, ou seja, às
Zonas 1, 2 e 3 do projeto inicialmente sujeito a avaliação.
O EIA destaca a comparação direta entre as alternativas, na Zona 1, entre o troço T5, com uma
ocorrência, e os troços T2, T3 e T6, com nove ocorrências (todas no troço T6), verificando-se assim que
a alternativa por T5 é claramente a menos desfavorável.
Na Zona 2, entre o troço T10A, sem ocorrências, e o troço T10B, com duas ocorrências, pelo que se
verifica que a alternativa por T10A é claramente a menos desfavorável.
Ainda na Zona 3, entre o troço T12A, com três ocorrências, e o troço T12B, sem ocorrências, verifica-se
que a alternativa por T12B é claramente a menos desfavorável.
Sublinha-se que as três alternativas de localização da Subestação de “Vila Fria B” condicionam e se
encontram igualmente condicionadas pelas várias soluções de ligação, pelo que desse ponto de vista, e
dado o número de afetações em causa pelo troço T14, foi excluída a solução S”VIB”-B.
A solução S”VIB”-A apresenta uma ocorrência arqueológica que, dadas as características apontadas pelo
EIA, poderá sofrer impactes diretos de alguma magnitude, e que requer um diagnóstico com recurso à
execução de sondagens arqueológicas. Assim apresenta-se como menos desfavorável a solução S”VIB”-C.
Relativamente à análise de alternativas/soluções, de acordo com os dados constantes no EIA e a visita
efetuada pela CA à área do Projeto, conclui-se assim o seguinte:


Para a Zona 1, os corredores ambientalmente menos desfavoráveis do ponto de vista patrimonial
correspondem aos T4 e T5;



Para a Zona 2, os corredores ambientalmente menos desfavoráveis do ponto de vista patrimonial



Para a Zona 3, dado o número de 16 ocorrências no troço T14, e a opção pela localização C para

correspondem aos T10A e T12B;
a subestação (S”VIB”-C), os corredores ambientalmente menos desfavoráveis do ponto de vista
patrimonial correspondem aos troços T15 e T17.

D.

Condicionantes e medidas de minimização

Na generalidade concorda-se com as medidas de minimização preconizadas pelo EIA, nomeadamente
com as medidas específicas constantes nas páginas 671-681 do Volume 1, e constantes no Anexo I,
nomeadamente no Quadro 5 do Relatório Patrimonial, constante no Volume I, que deverão assim ser
consideradas de acordo com as alternativas selecionadas, e sistematizadas de seguida com a redação a
adotar.
Quanto às medidas gerais, estas deverão ter a redação, que seguidamente se enuncia.
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D.1. Condicionantes ao projeto
1. O Projeto de Execução não poderá afetar elementos patrimoniais classificados ou em vias de
classificação, devendo ser minimizadas eventuais afetações do respetivo enquadramento paisagístico.
2. Na fase de elaboração do Projeto de Execução deverão ser delimitados os imóveis patrimoniais
classificados de acordo com a respetiva zona de proteção legal em vigor (com um mínimo de 50 m,
contados a partir dos seus limites externos), não podendo essas áreas ser diretamente afetadas pelo
projeto.
3. Os resultados da prospeção arqueológica sistemática deverão ser tidos em consideração na fase de
elaboração do Projeto de Execução de forma a evitar a afetação direta de eventuais ocorrências que
venham a ser identificadas no decurso de esses trabalhos.
4. O RECAPE deverá apresentar um Plano de Acessos nas seguintes condições relativamente ao
Património Cultural:
a. O Plano de Acessos deverá procurar minimizar a afetação de solos e vegetação, pelo que
a abertura de novos acessos deverá ser efetuada apenas se estritamente necessário;
b. Deve proceder-se à caracterização prévia das áreas dos acessos através da realização de
prospeção arqueológica sistemática, devendo-se efetuar a avaliação dos impactes para
todos os apoios;
c.

Na abertura de novos acessos ou na beneficiação de acessos existentes para a
construção das linhas dever-se-á evitar a afetação das ocorrências patrimoniais
identificadas durante os trabalhos de prospeção arqueológica sistemática prévia;

d. O Plano de Acessos deve incluir cartografia à escala mínima de 1:2 000 com
representação do acesso para cada apoio através de cor ou trama e diferenciando se se
trata de um novo acesso, de um acesso existente ou de um a beneficiar.

D.2. Medidas de minimização
D.2.1. Fase de Elaboração do Projeto de Execução/RECAPE
PAT1.

Para a elaboração do Projeto de Execução deve ser efetuada a prospeção arqueológica

sistemática dos corredores selecionados, numa faixa de 100 metros de largura do eixo da linha projetada,
e de todas as componentes de projeto, como acessos, estaleiros, etc. O relatório de Trabalhos
Arqueológicos (prospeção) deve ser apresentado no RECAPE, bem como a demonstração dos ajustes que
os respetivos resultados tiveram no Projeto de Execução.
PAT2.

Na fase da elaboração do Projeto de Execução, quando por razões técnicas do Projeto, não

houver possibilidade de proceder a alterações pontuais de traçado ou de localização dos respetivos
componentes, a destruição total ou parcial de um Sítio deverá ser assumida no RECAPE como inevitável.
Deve ficar também expressamente garantida a salvaguarda pelo registo arqueológico da totalidade dos
vestígios e contextos a afetar diretamente pela obra. No caso de elementos arquitetónicos e etnográficos,
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através de registo gráfico, fotográfico e da elaboração de memória descritiva; no caso de sítios
arqueológicos, através da sua escavação integral.
PAT3.

A Carta de Condicionantes à localização dos Estaleiros, manchas de empréstimo e depósito, com

a implantação dos elementos patrimoniais identificados, deve integrar o Caderno de Encargos da Obra.
PAT4.

A Carta de Condicionantes patrimoniais deverá interditar, em locais a menos de 50 m das

ocorrências patrimoniais, a instalação de estaleiros, acessos à obra e áreas de empréstimo/depósito de
inertes; na fase obra a mesma deverá ser facultada a cada empreiteiro.
PAT5.

O RECAPE deverá ainda prever a realização da prospeção arqueológica das zonas de estaleiro,

manchas de empréstimo e depósito de terras, caminhos de acesso à obra, caso as mesmas se encontrem
fora das áreas prospetadas nessa fase ou que tivessem apresentado ausência de visibilidade do solo.
PAT6.

Nos trabalhos de caracterização patrimonial, a efetuar no âmbito da elaboração do RECAPE,

dever-se-á proceder à identificação e avaliação no troço T5 da ocorrência patrimonial GPC.1720C do
Município de Vila Nova de Famalicão, correspondente ao Conjunto de Fiães. Na fase da elaboração do
Projeto de Execução dever-se-á proceder ao afastamento da linha e apoios para uma distância superior a
100 m, procurando evitar a afetação da área de enquadramento visual deste conjunto patrimonial.
PAT7.

Na fase prévia à elaboração do Projeto de Execução, para a definição da área de implantação

da Subestação S”VIB”-A, deverão ser executadas sondagens arqueológicas manuais de diagnóstico na
ocorrência n.º 103.
PAT8.

A elaboração do Projeto de Execução da Subestação S”VIB”-A deverá ter em consideração os

resultados das sondagens arqueológicas a efetuar em fase prévia na ocorrência n.º 103, fazendo o
RECAPE a demonstração dos eventuais ajustes.
PAT9.

Na fase de elaboração do Projeto de Execução, relativamente às ocorrências patrimoniais n.º

115, 116, 118, 119, 126, 128 e 129, dever-se-á proceder ao afastamento da linha e apoios para uma
distância superior a 100 m, bem como prever o mesmo afastamento relativamente às restantes
infraestruturas para a fase de construção, como acessos e estaleiros.
PAT10. Na fase de elaboração do Projeto de Execução dever-se-á proceder ao afastamento da linha e
apoios para uma distância superior a 50 m, bem como prever o mesmo afastamento relativamente às
restantes infraestruturas para a fase de construção, como acessos e estaleiros, relativamente às
ocorrências patrimoniais n.º 121, 122, e 132.
PAT11. Na fase de elaboração do Projeto de Execução, o traçado da linha na área limítrofe à ocorrência
n.º 120 deverá ser afastado para o lado Este do troço do corredor aprovado, respeitando-se o
afastamento mínimo de 50 m do limite definido no PDM, nomeadamente relativamente às restantes
infraestruturas para a fase de construção, como acessos e estaleiros.
PAT12. Na fase de elaboração do Projeto de Execução, relativamente à ocorrência patrimonial
n.º 193 dever-se-á proceder ao afastamento da linha e apoios para uma distância superior a 50 m do
limite definido no PDM, bem como prever o mesmo afastamento relativamente às restantes
infraestruturas para a fase de construção, como acessos e estaleiros.

Eixo da RNT entre "Vila do Conde", "Vila Fria B" e a Rede Elétrica de Espanha, a 400 kV
Estudo Prévio

187

Parecer da Comissão de Avaliação
Procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental N.º 2687

PAT13. Na fase de elaboração do Projeto de Execução, o traçado da linha na área limítrofe às
ocorrências identificadas na pesquisa documental como n.º 105 e 106, e à ocorrência n.º 127, deverá ser
afastado para o lado Este do troço do corredor aprovado, respeitando-se o afastamento mínimo de 50 m
desta última, prevendo igual afastamento relativamente às restantes infraestruturas para a fase de
construção, como acessos e estaleiros.
PAT14. Na fase de elaboração do Projeto de Execução, o traçado da linha na área limítrofe à ocorrência
n.º 114 deverá ser afastado para o lado Oeste do troço do corredor aprovado, respeitando-se o
afastamento mínimo 50 m do limite definido no PDM, bem como prever o mesmo afastamento
relativamente às restantes infraestruturas para a fase de construção, como acessos e estaleiros.
PAT15. Na fase de elaboração do Projeto de Execução, no Troço 12B o traçado da linha na área
limítrofe às ocorrências identificadas na pesquisa documental como n.º 422 e 423 deverá ser afastado
para o lado Este do corredor aprovado.
PAT16. Na fase de elaboração do Projeto de Execução, no Troço 16 o traçado da linha na área limítrofe
às ocorrências identificadas na pesquisa documental como n.º 91, 92 e 93 deverá ser afastado para o
lado Oeste do corredor aprovado.
PAT17. Em caso da inevitabilidade da afetação das ocorrências patrimoniais n.º 144, 145, 164 e 165, o
RECAPE deverá propor medidas de minimização específicas, como a conservação in situ ou o registo e
transladação para local adequado na proximidade.

D.2.2. Fase prévia à construção e de construção
PAT18. Deverá ficar previsto pelo RECAPE que na fase prévia à obra deverão ser executadas sondagens
arqueológicas mecânicas de diagnóstico nos apoios localizados na imediação da ocorrência n.º 120,
povoado de S. Mamede / Penedo do Ladrão.
PAT19. Deverá ficar previsto que o acompanhamento arqueológico a executar na fase de obra deverá
ser efetuado de modo efetivo, continuado e direto por um arqueólogo em cada frente de trabalho sempre
que as ações inerentes à realização do projeto não sejam sequenciais mas simultâneas.
PAT20. O acompanhamento arqueológico da obra deverá incidir em todos os trabalhos, durante a
instalação de estaleiros, 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.
PAT21. Após a desmatação, deverá ser efetuada prospeção arqueológica sistemática das áreas de
incidência direta de todas as componentes de obra.
PAT22. As ocorrências arqueológicas que forem reconhecidas durante o acompanhamento arqueológico
da obra devem, tanto quanto possível, e em função do valor do seu valor patrimonial, ser conservadas in

situ (mesmo que de forma passiva), no caso de estruturas, de tal forma que não se degrade o seu estado
de conservação atual ou salvaguardadas pelo registo.
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PAT23. Os resultados obtidos no acompanhamento arqueológico poderão determinar a adoção de
medidas de minimização específicas (registo documental, sondagens de diagnóstico, escavações
arqueológicas, entre outras) nomeadamente no caso de não ser possível determinar a importância
científica e patrimonial das ocorrências então identificadas.
PAT24. Achados arqueológicos móveis efetuados no decurso da obra deverão ser colocados em
depósito credenciado pelo organismo de tutela.
PAT25. Dever-se-á sinalizar e vedar as ocorrências patrimoniais localizadas no interior da faixa de 25 m
centrada no eixo da linha e junto aos apoios, de forma a evitar a sua afetação pela circulação de pessoas
e máquinas, que aí deverá ser proibida ou muito condicionada.
PAT26. Dever-se-á efetuar a sinalização das ocorrências situadas, até cerca de 50 m da obra,
condicionando a circulação de modo a evitar a sua afetação.

E.

Conclusão

Assim, de acordo com o acima exposto, considera-se que do ponto de vista do Património Cultural, como
traçado preferencial para o desenvolvimento do eixo da RNT entre Vila do Conde, Vila Fria B e a Rede
Elétrica de Espanha, poderão ser adotados os troços acima mencionadas para cada uma das zonas.
Relativamente à subestação, apresenta-se como menos desfavorável a solução S”VIB”-C.
Deverão ainda ser cumpridas as medidas de minimização preconizadas.
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7. SÍNTESE DOS PARECERES DAS ENTIDADES EXTERNAS
As entidades que se pronunciaram, no âmbito da consulta efetuada para emissão de específico enquanto
entidades externas à CA, referiram sistematizadamente os seguintes aspetos:


A Autoridade Nacional de Proteção Civil (ANPC) transmitindo já se ter anteriormente
pronunciado sobre o projeto, no âmbito do estudo das grandes condicionantes, refere constatar
agora que na informação apresentada os pontos de scooping, definidos para aviões pesados de
combate a incêndios florestais, anteriormente identificados como suscetíveis de ser afetados pela
localização do projeto, estão fora da área de estudo.
No entanto, atendendo à tipologia do projeto e à sua localização, nomeadamente às tipologias de
REN "áreas com risco de erosão" e "áreas de máxima infiltração", bem como de diversas outras
condicionantes que impedem sobre estes corredores, com destaque para a existência de pontos
de água de 1ª ordem para abastecimento de aeronaves utilizadas no combate a incêndios, refere
um conjunto de medidas a serem adotadas nas fases de construção e exploração:
Fase de construção

 Alertar as entidades envolvidas na prevenção e combate aos incêndios florestais,
nomeadamente os corpos de bombeiros da zona afetada, os Serviços Municipais de
Proteção Civil e os Gabinetes Técnicos Florestais dos concelhos de Arcos de Valdevez,
Barcelos, Melgaço, Monção, Paredes de Coura, Ponte de Lima, Póvoa do Varzim, Valença,
Viana do Castelo, Vila do Conde e Vila Nova de Famalicão, bem como o ICNF.

 Comunicar atempadamente a todos os Agentes de Proteção Civil locais todas as
alterações de acessibilidades ou perda de mobilidade, decorrentes da instalação de
estaleiros de obras.

 Evitar situações que coloquem em perigo agricultores que possam utilizar os caminhos de
acesso às obras para aceder às suas propriedades.

 Assegurar às entidades utilizadoras do espaço aéreo na zona evolvente, a devida
informação sobre a construção da linha.

 Cumprir as normas legais vigentes em relação à balizagem aeronáutica do projeto no
sentido de ser facilmente referenciável pelos meios aéreos.

 Garantir o afastamento da linha aos pontos de água de 1ª ordem utilizados no combate a
incêndios florestais. Para estes pontos recomenda que até aos 500 metros se mantenha o
declive de 3% estabelecido pela Portaria n.º 133/2007, de 26 de janeiro, para aumento
do gabarito de segurança. Alerta para a necessidade de cumprir as recomendações
emanadas da CIA n.º 10/03, de 6 de maio, do INAC, e de ser consultada a Comissão
Municipal de Defesa da Floresta contra Incêndios caso as referidas recomendações não
sejam cumpridas, e no caso das infraestruturas do projeto se localizarem a menos de
250 metros dos pontos de água.

 Em caso de inutilização de um ponto de água, deve ser construído um outro em sua
substituição.
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 Assegurar, na manobra de viaturas e manuseamento de equipamentos, todas as medidas
de segurança de forma a prevenir a origem de focos de incêndio.

 Proceder à remoção de todos os despojos das ações de desmatação, corte ou decote de
árvores e decapagem, bem como de todos os materiais sobrantes de estaleiros, de forma
a prevenir a deflagração de incêndios.

 Garantir que o movimento de terras não comprometa a livre circulação de águas.
Fase de exploração

 Informar os Serviços Municipais de Proteção Civil e os Gabinetes Técnicos Florestais dos
concelhos abrangidos da entrada em funcionamento do projeto, de modo a permitir a
eventual atualização do Plano Municipal de Emergência de Proteção civil e do Plano
Municipal de Defesa da Floresta contra Incêndios.

 Assegurar a limpeza anual do material combustível, de forma a garantir a existência de


uma faixa de segurança sob a linha.
A Direção-Geral do Território (DGT) identifica as disposições legais a cumprir relativas aos
vértices geodésicos integrados na Rede Geodésica Nacional (RGN) e às marcas de nivelamento
pertencentes à Rede de Nivelamento Geométrico de Alta Precisão (RNGAP).
Identifica os vértices geodésicos existentes na área de contiguidade do projeto, solicitando o
envio de informação específica sobre a localização e altura dos apoios da linha, para realização de
uma análise do projeto; indica a necessidade de serem solicitadas à DGT as estrelas de pontarias
dos vértices geodésicos em causa, para realização do estudo das visibilidades.
Alerta para a necessidade de, relativamente ao RNGAP, preservação de todas as marcas de
nivelamento que se localizam na zona de intervenção do projeto, nomeadamente ao longo das



EN 13, 15, 101 e 206.
A ANA – Aeroportos de Portugal refere nada ter a acrescentar uma vez que foram incluídas
as condicionantes aeronáuticas anteriormente transmitidas no âmbito da consulta efetuada para



elaboração do EIA.
A Autoridade Nacional de Comunicações (ANACOM) manifesta a necessidade de
cumprimento de condicionantes associadas à servidão radioelétrica da ligação hertziana Paredes
de Coura-Monte Irijó-Serra de Arga, cujo trajeto é intercetado (no plano horizontal) pelo
corredor de estudo para esta linha, remetendo representação cartográfica da zona de



intersecção.
A Direção Regional de Agricultura e Pescas do Norte (DRAP Norte) considera adequadas as
soluções apontadas no EIA. No entanto, manifesta a necessidade de, no troço T22, ser evitado o
atravessamento de zona agrícola aplanada, situada na freguesia de Serdedelo (concelho de Ponte
de Lima), entre a EN307 e a zona do lugar de Alvito, na envolvente da ribeira de Serdedelo e nas
zonas baixas da encosta, com parcelas em mosaico e com povoamentos concentrados, face ao
impacte muito negativo em termos do valor estético da paisagem e também de ruído, afetando
de forma relevante os habitantes desses aglomerados.
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Evidencia a necessidade de cumprimento do preconizado relativamente às medidas de
minimização, bem como à definição em Projeto de Execução do traçado das linhas, dos locais dos
apoios e do local da subestação, visando a proteção de populações e áreas agrícolas, em
particular as mais sensíveis, destacando as principais as recomendações relativamente a estas
áreas mais sensíveis:

 áreas agrícolas e solos de elevada capacidade de uso;

 não implantar apoios no interior e nem sobrepassar, sempre que tecnicamente viável,
espaços urbanos e urbanizáveis e zonas habitadas e/ou habitações isoladas;

 evitar a afetação de infraestruturas e áreas condicionantes nomeadamente regadios
tradicionais, e manchas de RAN.
Relativamente à subestação, destaca a seguintes principais recomendações a atender na
elaboração do Projeto de Execução da subestação:

 necessidade de garantir o máximo afastamento das instalações da subestação a casas de
habitação;

 minimizar a afetação de áreas agrícolas;

 considerar a escolha de locais com declives suaves e elaborar um Plano de Integração
Paisagística.
De entre as medidas de minimização, de caráter genérico, destaca as seguintes, relativamente à
abertura de acessos provisórios:

 evitar os melhores solos, as culturas mais importantes e as áreas classificadas como RAN;

 proceder à sinalização adequada dos trabalhos e dos acessos à obra, assegurando as
acessibilidades da população a terrenos e caminhos;

 garantir o acesso às propriedades;

 evitar a afetação da via pública por arrastamento de terras e lamas pelos rodados dos
veículos à saída dos estaleiros e das frentes de obra;

 devem ser devidamente reparados os muros, vedações e outras divisórias que venham a
ser afetadas pela obra;

 garantir a reposição e/ou substituição de eventuais infraestruturas, equipamentos e/ou
serviços afetados no decurso da obra, o restauro de caminhos e o desbloqueio físico dos
novos acessos criados.
Relativamente aos regadios tradicionais, a DRAP Norte refere que são aproveitamentos
hidroagrícolas do Grupo IV, conforme previsto no Decreto-Lei n.º 86/2002 e, portanto, também
sujeitos a proteção. Esclarece ainda que os regadios tradicionais que identifica não são todos os
regadios tradicionais existentes na área de estudo, mas apenas os regadios com infraestruturas
beneficiadas por investimento público.
Refere a necessidade de, na fase de elaboração do Projeto de Execução, ser obtida informação
mais rigorosa sobre a localização das áreas de regadio, em levantamentos de campo ou por
outros meios, de forma a conseguir assegurar o previsto nas medidas de minimização - garantir a
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não afetação de áreas de regadio tradicional, evitando a localização de apoios ou corredores de
linhas sobre áreas de regadio - condição a evidenciar no RECAPE.
Indica, para os troços preferenciais mencionados nas conclusões do EIA, a denominação dos
regadios em causa, uma vez que constitui informação que o proponente não dispõe e que poderá
eventualmente ser útil na fase do Projeto de Execução:
 Concelho de Povoa de Varzim
▪

Três Regadios (contíguos) - Regadio de Fiães, Regadio de Tanque das Boucinhas e
Regadio de Poça de Campelos (total de 74 ha), junto às localidades de Outeiro e
Além, na freguesia de Balazar; o troço sobrepõe-se a cerca de 2/J da área agrícola
abrangida pelos regadios - Troço 5

 Concelho de Barcelos
▪

Regadio do Manelo, freguesia de Creixomil - Troço 23

▪

Regadio de Picouto na freguesia de Gemieira - Troço 328 Regadio de Relva na

 Concelho de Ponte de Lima

freguesia da Ribeira - Troço 32B
▪

Regadio de Lourido, localidades de Espadanal e Torneiros, freguesia de Refoios do
Lima, Ponte de Lima - deve ser evitado que não seja afetada a área de regadio, que
no EIA aparece como não interferindo com o troço 328;

▪

Regadio das Águas da Poça da Corujeira (46 ha), freguesia de Serdedelo (o troço
sobrepõe-se a cerca de 213 da área agrícola abrangida pelo regadio) - Troço 22

▪

Regadio de Picarouba , freguesia de Fornelos - Troço 22

 Concelho de Arcos de Valdevez
▪

Regadio de Chãos, Eiras, Arcos de Valdevez - Troço 38 B

▪

Regadio de Pardelhas e Pombas, freguesia de Extremo - Troço 39

▪

Levada de Santo António, freguesia de Merufe - Troço 39

 Concelho de Monção

No que concerne à Reserva Agrícola Nacional (RAN), refere que as áreas de maior
atravessamento de RAN ocorrem no concelho de Barcelos, freguesia de Macieira de Rates,
concelho de Povoa de Varzim, freguesia de Balazar, referindo que devem ser adotadas as
medidas de minimização já previstas para as áreas agrícolas em geral e da RAN em particular,
sendo necessário efetuar uma análise mais pormenorizada no sentido de evitar sobrepassagem


de linhas e colocação de apoios em solos da RAN, em fase de Projeto de Execução.
A Direcção-Geral de Energia e Geologia (DGEG) manifesta não ver inconveniente à
implementação do projeto, apesar de referir a existência de sobreposições da área de estudo com
áreas afetas a recursos geológicos (bem como outras), identificando-as e considerando a
necessidade de acautelar a eventualidade da existência de recursos no local e salvaguardar as
condições de segurança atualmente existentes. Solicita, no entanto, que seja novamente



consultada no âmbito do desenvolvimento do RECAPE.
A Direção Regional de Economia do Norte (DRE Norte) transmitindo que nos seus registos
não consta o licenciamento de nenhuma pedreira no local dos troços em estudo, refere no
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entanto que na área de estudo existem várias pedreiras que utilizam explosivos na sua atividade,
pelo que deverão ser salvaguardadas as zonas de defesa, previstas na legislação em vigor
(informação que foi anteriormente transmitida no âmbito da elaboração do EIA).
Refere ainda, por um lado, que o licenciamento de pedreiras da classe 3 e 4 é efetuado pelas
câmaras municipais, desconhecendo se existem processos em curso e, por outro lado, a
necessidade de consulta à DGEG, relativamente a informações sobre eventuais áreas
concessionadas para exploração de minerais (minas) e sobre áreas concessionadas para a
exploração e águas minerais e de nascente ou eventual existência de contratos de prospeção e



pesquisa.
A EDP – Gestão da Produção de Energia refere que o projeto não interfere com qualquer
projeto, em curso ou previsto, da EDP Gestão da Produção de Energia.
A REN Gasodutos não se manifestando desfavoravelmente sobre o projeto, transmite as
precauções a adotar e condicionalismos a ter em conta na elaboração do projeto, relativamente à
eventual necessidade de compatibilização das futuras linhas elétricas e subestações com a Rede
Nacional de Transporte de Gás Natural (RNTGN), em situações de proximidade, paralelismos e/ou
cruzamento de traçados. Remete o suporte vetorial georreferenciado do traçado da RNTGN na
área de estudo, com vista a possibilitar a análise e ponderação das medidas de compatibilização



do projeto que menciona no parecer, que eventualmente venham a ser consideradas necessárias.
O Estado Maior da Força Aérea (EMFAérea) transmite que o projeto não se encontra
abrangido por qualquer servidão de unidades afetas á Força Aérea, não se prevendo que interfira
no funcionamento dos equipamentos de feixes hertzianos da Força Aérea.
Refere que o projeto, com o traçado final e o perfil das linhas, terá de ser remetido à Força Aérea
para emissão de parecer, sendo que a sinalização diurna e noturna deve ser de acordo com as
normas expressas no documento "Circular de Informação Aeronáutica 10/2003 de 6 de maio " do



INAC.
O Ministério da Defesa Nacional – Direção-Geral de Armamento e Infraestruturas de
Defesa (MDN/DGAID) informa que o projeto não abrange zonas de servidões militares, pelo que



nada obsta à sua execução.
A Direção-Geral de Saúde (DGS) tecendo considerações sobre os valores apresentados no EIA
para o campo elétrico e sobre as unidades utilizadas para realização da comparação com os
níveis de referência, salienta a necessidade de que o projeto venha a incluir uma forma de
monitorização dos campos elétricos e magnéticos, quer na fase de construção, quer na fase
de exploração.

As posições manifestadas pelas entidades acima mencionadas, relativamente à concretização do Projeto e
aos corredores em avaliação, são sintetizadas na tabela seguinte.
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Tabela 19 – Posição das entidades externas sobre o projeto e corredores/alternativas estudadas.
Entidade

Posição sobre o projeto

ANPC
DGT
ANA

Não
Não
Não
Não

se
se
se
se

manifesta
manifesta
manifesta
manifesta

desfavoravelmente
desfavoravelmente
desfavoravelmente
desfavoravelmente

Posição sobre os corredores/alternativas
sobre
sobre
sobre
sobre

o
o
o
o

projeto
projeto
projeto
projeto

ANACOM
Não se manifesta desfavoravelmente sobre o projeto

DRAP Norte

DGEG
DRE Norte
EDP – Produção
REN Gasodutos
EMFAérea
MDN/DGAID
DGS

Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não

vê inconveniente à implementação o projeto
se manifesta desfavoravelmente sobre o projeto
vê inconveniente à implementação o projeto
se manifesta desfavoravelmente sobre o projeto
se manifesta desfavoravelmente sobre o projeto
vê inconveniente à implementação o projeto
se manifesta desfavoravelmente sobre o projeto

Não se manifesta
Não se manifesta
Não se manifesta
Manifesta a necessidade de cumprimento de
condicionantes
associadas
à
servidão
radioelétrica da ligação hertziana Paredes de
Coura-Monte Irijó-Serra de Arga.
Considera adequadas as soluções apontadas no
EIA, identificando os regadios tradicionais
existentes nos troços preferenciais da solução
preferencial do EIA.
No entanto, manifesta a necessidade de, no
troço T22, ser evitado o atravessamento de
zona agrícola aplanada, situada na freguesia de
Serdedelo (concelho de Ponte de Lima), entre a
EN307 e a zona do lugar de Alvito, na
envolvente da ribeira de Serdedelo e nas zonas
baixas da encosta, com parcelas em mosaico e
com povoamentos concentrados, face ao
impacte muito negativo em termos do valor
estético da paisagem e também de ruído,
afetando de forma relevante os habitantes
desses aglomerados.
Não se manifesta
Não se manifesta
Não se manifesta
Não se manifesta
Não se manifesta
Não se manifesta
Não se manifesta

Comentários da CA
Conforme já referido, na sequência da solicitação de agosto de 2014 da REN, S.A., o procedimento de
AIA em causa, em termos de decisão final, passou a reportar-se à Linha a 400 kV entre a subestação de
Vila Nova de Famalicão (subestação esta objeto de avaliação no âmbito de outro procedimento de AIA) e
a futura subestação de "Vila Fria B", incluída no presente procedimento.
Deste modo, alguns dos aspetos apontados nos pareceres emitidos e acima sintetizados referem-se a
troços que não serão presentemente objeto de pronúncia.
Considerando este enquadramento, na sequência da informação veiculada pelos pareceres recebidos e
acima sintetizados, tecem-se os seguintes comentários:


ANPC
No desenvolvimento do Projeto de Execução e do Relatório de Conformidade Ambiental do



Projeto de Execução (RECAPE), deverão ser atendidos os aspetos mencionados pela ANPC.
DGT
No âmbito do desenvolvimento do Projeto de Execução deverá ser consultada esta entidade, com
vista a assegurar a necessária compatibilização com os vértices geodésicos existentes.
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ANACOM
A ligação hertziana referida atravessa o corredor do troço T33C, o qual não será presentemente
objeto de pronúncia, pelos motivos associados ao desenvolvimento do presente procedimento de



AIA, como acima exposto.
DRAP Norte
O troço T22 não será presentemente objeto de pronúncia, pelos motivos associados ao
desenvolvimento do presente procedimento de AIA, como acima exposto.
Relativamente à elaboração de Plano de Integração Paisagística da subestação, refere-se que tal
está já previsto, constituindo uma das peças do Estudo Prévio.
No desenvolvimento do Projeto de Execução e do Relatório de Conformidade Ambiental do



Projeto de Execução (RECAPE), deverão ser atendidos os aspetos mencionados pela DRAP Norte.
DGEG
Os aspetos mencionados foram considerados na análise efetuada, tendo sido vertidos no



presente Parecer quando adequado.
DRE Norte
No desenvolvimento do Projeto de Execução e do Relatório de Conformidade Ambiental do
Projeto de Execução (RECAPE), deverão ser atendidos os aspetos mencionados pela DRE Norte
relativamente à salvaguarda de zonas de defesa de pedreiras que utilizam explosivos na sua



atividade.
REN Gasodutos
No desenvolvimento do Projeto de Execução deverão ser atendidos os aspetos mencionados pelo



REN Gasodutos, devendo o mesmo ser objeto de aprovação por parte desta entidade.
EMFAérea
No desenvolvimento do Projeto de Execução deverão ser atendidos os aspetos mencionados pelo



EMFAérea, devendo o mesmo ser objeto de aprovação por parte desta entidade.
DGS
Deverá ser prevista a monitorização dos campos eletromagnéticos, quer para a fase de
construção, quer na fase de exploração. O plano de monitorização deverá ser apresentado no
RECAPE acompanhado da prévia validação por parte da DGS. Na sua elaboração deverão ser
considerados os parâmetros de referência adequados, de acordo com o disposto na legislação em
vigor.
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8. RESULTADOS DA CONSULTA PÚBLICA
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 do Projeto
"Eixo da RNT entre “Vila do Conde”, “Vila Fria B” e a Rede Elétrica de Espanha, a 400 kV".
Considerando que o projeto se integra no Anexo I do referido Decreto-Lei, a Consulta Pública foi
inicialmente definida por um período de 40 dias úteis, de 16 de dezembro de 2013 a 13 de fevereiro
de 2014. No entanto, face aos desenvolvimentos ocorridos durante a consulta pública, a APA entendeu
prorrogar este período por mais 10 dias úteis, ou seja, até 27 de fevereiro de 2014, pelo que a Consulta
Pública decorreu durante 50 dias úteis.
No âmbito da Consulta Pública foram recebidos 178 pareceres com a seguinte proveniência:
 Administração Local






Câmara Municipal de Póvoa de Varzim
Câmara Municipal de Barcelos
Junta de Freguesia de Durrães e Tregosa (Barcelos) acompanhado por um parecer elaborado
pelo GEN – Grupo de Estudos Históricos do Vale do Neiva e por um abaixo-assinado subscrito
por cerca de 252 cidadãos



Junta de Freguesia de Campo e Tamel S. Pedro Fins (Barcelos)



Junta de Freguesia de Chorente, Góios, Courel, Pedra Furada e Gueral (Barcelos)





Junta de Freguesia de Gilmonde (Barcelos)
Junta de Freguesia de Vila Cova e Feitos (Barcelos)



Junta de Freguesia de Pereira (Barcelos)



Junta de Freguesia de Carapeços (Barcelos)





Junta de Freguesia de Paradela (Barcelos)
Junta de Freguesia de Quintiães e Aguiar (Barcelos)



Junta de Freguesia de Cossourado (Barcelos)



Junta de Freguesia de Macieira de Rates (Barcelos)





Junta de Freguesia de Aborim (Barcelos)
Junta de Freguesia de Alvito (S. Pedro e S. Martinho) (Barcelos)



Junta de Freguesia de Panque (Barcelos)



Junta de Freguesia de Rio Covo Stª Eugénia (Barcelos)










Junta de Freguesia de Milhazes, Vilar de Figos e Faria (Barcelos)
Câmara Municipal de Viana do Castelo
União de Freguesias de Barroselas e Carvoeiro (Viana do Castelo)
União de Freguesias de Geraz do Lima (Santa Maria, Santa Leocádia e Moreira) e Deão (Viana
do Castelo)
Câmara Municipal de Ponte de Lima



Assembleia Municipal de Ponte de Lima



Junta de Freguesia de Refóios do Lima (Ponte de Lima), acompanhado por um abaixo-



Junta de Freguesia de Serdedelo (Ponte de Lima)
assinado subscrito por cerca de 935 cidadãos
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Junta de Freguesia de Brandara (Ponte de Lima)
Junta de Freguesia de Gondufe (Ponte de Lima)
Junta de Freguesia de Ribeira (Ponte de Lima), acompanhado por um abaixo-assinado
subscrito por cerca de 271 cidadãos
Junta de Freguesia de Rebordões Santa Maria (Ponte de Lima)
Junta de Freguesia de Gemieira (Ponte de Lima)
Junta de Freguesia de Bárrio e Cepões (Ponte de Lima), acompanhado por um abaixoassinado subscrito por cerca de 82 cidadãos
Junta de Freguesia de Calheiros (Ponte de Lima)



Junta de Freguesia de Labrujó, Rendufe e Vilar do Monte (Ponte de Lima)



Associação de Freguesias do Vale do Neiva (Ponte de Lima)





Junta de Freguesia de Seara
Câmara Municipal de Monção



Assembleia Municipal de Monção



Junta de Freguesia de Tangil (Monção) acompanhado por um abaixo-assinado subscrito por



União de Freguesias Anhões e Luzio (Monção)
cerca de 540 cidadãos



Junta de Freguesia de Abedim (Monção)



Junta de Freguesia de Penso (Melgaço) acompanhado por um abaixo-assinado subscrito por



Junta de Freguesia de Portela (Monção)
cerca de 218 cidadãos



Câmara Municipal de Arcos de Valdevez



Junta de Freguesia de Rio Frio (Arcos de Valdevez)












Assembleia Municipal de Arcos de Valdevez
Câmara Municipal de Valença
Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão
Câmara Municipal de Paredes de Coura acompanhado por um abaixo-assinado subscrito por
cerca de 129 cidadãos
Assembleia Municipal de Paredes de Coura
Câmara Municipal de Melgaço



Comunidade Intermunicipal do Minho-Lima



Movimento 51, Câmara Municipal de Ponte Lima

 Partidos Políticos


Bloco de Esquerda dos distritos de Viana do Castelo, Braga e Porto



Partido Socialista de Ponte de Lima



Turismo de Portugal, I.P.



DGEstE – Direção Geral dos Estabelecimentos Escolares



Comissão Política do PDS de Ponte de Lima

 Entidades Públicas e Privadas






DGADR – Direção-Geral de Agricultura e Desenvolvimento Rural
Águas do Noroeste
Brisa
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Vento Minho, SA

 Associações e outros Movimentos da Sociedade Civil






Associação de Conservação do Habitat do lobo Ibérico
Agrupamento de Escuteiros n.º 955 – Sta. Maria Carvoeiro
Agrupamento de Escuteiros n.º 085 – Barroselas



Associação do Vale do Neiva



Clube de Caçadores de Carvoeiro





Padela Natural Associação Promotora
COREMA – Associação de Defesa do Património



ADRIL – Associação de Desenvolvimento Rural Integrado do Lima





TURIHAB - Associação do Turismo de Habitação – Solares de Portugal – Casas no campo





CDBB - Conselho Diretivo dos Baldios do Bárrio



Movimento Nacional Contra a Alta Tensão em Zonas Habitadas



Paul Leite Moreira, proprietário da Quinta da Ribeira (Ponte de Lima)



Associação de Caça e Pesca de Santo Huberto de Refóios do Lima
Conselho Diretivo dos Baldios de Barroselas
Conselho Diretivo dos Compartes do Baldio de Carvoeiro

 Particulares




António Matos, Gemieira (Ponte de Lima)



José Paulo Matias, Carapeços (Barcelos)
Abaixo-assinado subscrito por 228 residentes na freguesia da Panque (Barcelos)



José Vaz de Almada, Torre de Refoios (Ponte de Lima)







Sandra Miranda, Panque (Barcelos)

8 Residentes e/ou proprietários da zona afetada, Refoios do Lima (Ponte de Lima)
Miguel Amorim (Refoios do Lima)



António Jorge Matias Cerqueira de Castro Araújo e Maria Sofia Castro, proprietários da Quinta



Abaixo-assinado subscrito por 318 residentes na freguesia da Facha (Ponte de Lima)



de Valdevez, Refoios do Lima (Ponte de Lima)
José António Ribeiro Leitão, Facha (Ponte de Lima)



Abaixo-assinado subscrito por 980 residentes na freguesia de Refóios do Lima (Ponte de



Abaixo-assinado subscrito por 366 residentes na freguesia de Ribeira (Ponte de Lima)








Lima)
Maria Helena de Sousa Forte de Sá, Ribeira (Ponte de Lima)
Adelino Silva, Ribeira (Ponte de Lima)
Abaixo-assinado subscrito por 237 residentes na freguesia de Rebordões de Santa Maria
(Ponte de Lima)
Manuel Braamcamp Sobral, Rebordães de Santa Maria (Ponte de Lima)



Ana Maria Furtado de Mendonça Lima, Arcozelo (Ponte de Lima)



Sandra Cunha Gomes, Gemieira (Ponte de Lima)







António Matos, Gemieira (Ponte de Lima)
José Pinto Gomes, Gemieira (Ponte de Lima)
Kenneth John Baxter, Gemieira (Ponte de Lima)
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Helder, Gemieira (Ponte Lima)



Rogério Tojeiro, Gemieira (Ponte de Lima)



8 Cidadãos (Ponte de Lima)





José Carlos Pereira (Ponte de Lima)
Filipe Quintas Ferreira, União das Freguesias de Messegães, Valadares e Sá (Monção)



José Severo Magalhães Fernandes, Tangil (Monção)



41 Cidadãos de Monção





João Baptista Rodrigues, Tangil (Monção)
6 Cidadãos, Ceivães (Monção)



Angélica Alves e Mário Sousa, Penso (Melgaço)



Serafim Dantas





Irene Costa (Vila Nova de Cerveira)
3 Cidadãos e um abaixo-assinado subscrito por 129 cidadãos residentes em Paredes de Coura

 Empresas Locais






Paço de Calheiros, Turismo de Habitação (Ponte de Lima)
Carmo’s Boutique Hotel (Ponte de Lima)
Casa de Mormeiral – Agro-Turismo (Ponte de Lima)



Quinta do Ameal – Sociedade Agrícola, S.A. (Ponte de Lima)



Biodiversus





Quinta de Eiró (Paredes de Coura)
ViniPortugal

As posições transmitidas nos pareceres recebidos são, de um modo geral, claras e podem ser sintetizadas
da seguinte forma: contra a construção do projeto ou de um troço específico, posição que é
partilhada por praticamente todos os contributos.
Das principais razões apontadas para a tomada de posição desfavorável destacam-se as seguintes:
 Risco para a saúde pública por exposição prolongada a radiações eletromagnéticas;

 Proximidade de habitações;

 Desvalorização de terrenos;

 Impactes negativos paisagísticos;

 Impactes negativos no turismo, quer pela afetação do fator ambiental "paisagem" quer pela
proximidade de alguns empreendimentos turísticos existentes ou em processo de licenciamento;

 Impactes negativos na produção de vinho, como por exemplo na Quinta do Ameal;

 Impactes negativos no património histórico e arqueológico;

 Impactes negativos na ecologia, designadamente a afetação do habitat do lobo ibérico.
Com vista a ultrapassar esta posição desfavorável uma larga maioria defende a construção
subterrânea ou submarina da linha.
É, ainda, manifestada preocupação quanto aos impactes no património arqueológico e arquitetónico
nomeadamente:
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 Ponte Medieval sobre o Cávado (Barcelos);

 Ruínas dos Paços dos Duques de Bragança (Barcelos);

 Igreja Santa Maria Maior (Igreja Matriz) (Barcelos);

 Palácio Solar dos Pinheiros (Barcelos);

 Torre Postigo da Muralha (Barcelos);

 Torre e Igreja de Manhente (Barcelos);

 Mosteiro de Vilar e Zona Adjacente (Barcelos);

 Igreja de Abade de Neiva (Barcelos);

 Ruínas Castelo de Faria e Estação Arqueológica Adjacente (Barcelos);

 Ermida Nossa Senhora da Franqueira e Capelas de Via Sacra do Monte da Franqueira (Barcelos);

 Pelourinho (Barcelos);

 Edifício dos Paços do Concelho (Barcelos);

 Igreja do Terço (Barcelos);

 Castro do Monte de Courel (Barcelos);

 Área Arqueológica/Necrópole da Chã de Arefe (Barcelos);

 Castro dos Castelos (Barcelos);

 Mamoa da Bouça da Mó (Barcelos);

 Mamoas da Chã de Arife (Barcelos);

 Citânia da Carmona (Barcelos);

 Alto dos Mouros (Barcelos);

 Achados arqueológicos da Bouça da Giesta (Barcelos);

 Alto do Sr. Do Lírio (Barcelos);

 Viaduto de Durrães (Barcelos);

 Castro de S. Mamede/Penedo do Ladrão (Barcelos);
 Miradouro do Monte da Guarita (Barcelos);

 Ruínas da Capela de S. Mamede (Barcelos);

 Convento dos Frades (Barcelos);

 Capelas dos Sete Calvários (Barcelos);

 Convento dos Cónegos Regrantes de Santo Agostinho (Ponte de Lima);

 Casa da Boavista (Imóvel de Interesse Municipal) (Ponte de Lima);

 Capela Romântica de Santa Eulália (Imóvel de Interesse Municipal) (Ponte de Lima);

 Trilho da Mesa dos Quatro Abades – Vacariça (Ponte de Lima);

 Conjunto disperso de arte rupestre, entre os lugares de Chão de Felgueiras, Monte da Ladeira e
Costa da Grela (Ponte de Lima);

 Mamoa do Cotinho (Ponte de Lima);

 Fonte Santa (Ponte de Lima);

 Monte dos Castelos, Capela de S. Tomé (Ponte de Lima);

 Quinta da Carvalheira (Ponte de Lima);

 Pesqueiras situadas na franja ribeirinha (Ponte de Lima);

 Capela de Vila Franca (Ponte de Lima);

 Núcleo de moinhos de água do Torno (Ponte de Lima);

 Solar com capela do século XVIII (Rebordões de Santa Maria – Ponte de Lima).
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Alguns dos pareceres apresentam recomendações/propostas de medidas de minimização de
impactes, tais como:


No que respeita aos Espaços Florestais, Espaços Agrícolas, não existe incompatibilidade entre o
regime previsto no plano e a instalação das linhas, desde que seja reconhecida como de



Interesse Público Municipal (CM Viana do Castelo);
Caso seja necessário desflorestar um corredor onde a linha siga um canal novo, para evitar riscos
provenientes do contacto entre as linhas e árvores, será recomendável desviar o corredor das
zonas classificadas na planta de ordenamento do Plano Diretor Municipal de Viana do Castelo
como Zonas Florestais de Proteção, onde a florestação tem como objetivo proteger as encostas



da erosão, para as Zonas Florestais de Compartimentação Conservação (CM Viana do Castelo);
No que respeita aos Espaços Naturais, deverão ser evitadas a implantação de postes em zonas
classificadas como Lagoas e Galerias Ripícolas, dada a importância daquelas na regularização do




escoamento de águas e proteção contra a propagação de incêndios (CM Viana do Castelo);
Em fase de projeto deverão ser minimizadas a implantação de estruturas de apoio em zonas
classificadas como Áreas de Risco de Erosão (CM Viana do Castelo);
Dada a predominância na área de estudo de "áreas com graus de perigosidade de incêndio
florestal elevado e muito elevado, onde se registam anualmente grande número de ocorrências,
com grandes áreas ardidas", deverão ser acauteladas a existência e operacionalidade dos pontos
de água, garantindo as zonas de proteção imediata e alargada aos pontos de água mistos,




assinalados no anexo ao parecer da CM Viana do Castelo;
Deverá ser garantida a operacionalidade do ponto terrestre situado dentro do polígono previsto
para a Localização B da subestação de Vila Fria B (CM Viana do Castelo);
Deverão ser criadas "faixas de gestão de combustível previstas na alínea c) do número 1 do
artigo

15º,

do

Decreto-Lei

n.º

124/2006

republicado

no

Decreto-Lei

n.º

17/2009",

"correspondendo à projeção vertical dos cabos condutores exteriores acrescidos de uma faixa de
largura não inferior a 10 m para cada um dos lados da linha de transporte e distribuição de
energia elétrica de muito alta tensão e alta tensão respeitando os critérios para a gestão de
combustíveis estabelecidos no anexo do referido Decreto-Lei" (CM Viana do Castelo e CM Vila



Nova de Famalicão);
Deverão ser acauteladas algumas medidas de minimização sobre o património existente,
conforme parecer anexo ao parecer da CM Vila Nova de Famalicão;
Aquando da elaboração do Projeto de Execução, a Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão
solicita o envio da documentação relacionada com a passagem da linha e respetiva implantação



dos apoios em território do município;
Deverá ser acautelada a compatibilidade do Projeto de Execução com a implantação da atual
linha ferroviária desativada, que será reconvertida em Ecopista, e com as atuais ocupações do
solo em dois pontos específicos, designadamente: a sul a área ocupada pela empresa
Transfradelos – Transportes de carga, Lda.; e a norte a área ocupada por habitações e
explorações agropecuárias, assim como a sua integração paisagística tendo em vista a



minimização do impacte visual (CM Vila Nova de Famalicão);
Deverá ser salvaguardada a sobrepassagem sobre Estações de Tratamento, e a incidência de
apoios das linhas nas proximidades das infraestruturas da Águas do Nordeste S.A.;
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A travessia sobre a EN 204 na freguesia da Facha (Ponte de Lima) encontra-se prevista sobre
uma zona de forte implantação habitacional (casa do guarda, Albergaria, Fundego, Porca, Eido do
Monte, Ermida, S. Cipriano), havendo uma melhor possibilidade de se efetuar, cerca de um km
mais a Sul, ao longo desta EN 204, junto ao limite da freguesia, onde não existe qualquer registo



habitacional;
Que a travessia acima referida esteja associada a uma contrapartida de ordenamento e
reflorestação do monte da Nó fortemente atravessado pela linha elétrica e sistematicamente



fustigado pelos fogos (particular);
Que cumulativamente ao ponto anterior se faça a renovação da rede viária florestal dos montes
atravessados (Nó e Castelo) com utilização de pavimentos e sistemas de drenagem de águas



pluviais que os torne mais duradouros no que se refere à sua transitabilidade (particular);
Que os moradores da freguesia de Facha venham a beneficiar de uma discriminação positiva na
sua fatura de eletricidade, nomeadamente na isenção dos valores pagos relativos ao transporte
de energia elétrica, custos de acesso à rede e custos de contribuição audiovisual, todos



relacionados com os estimados efeitos nefastos da implantação da linha (particular);
Que os valores avaliados como desvalorização dos terrenos atravessados sejam reparados aos
seus proprietários (particular).

Apresenta-se, ainda, uma tabela síntese com a posição das autarquias.
Tabela 20 - Síntese da posição das autarquias.
Autarquias

Posição

Município de Póvoa de Varzim
Câmara Municipal de Póvoa de Varzim

Favorável ao T5

Município de Vila Nova de Famalicão
Câmara Municipal de Vila Nova de
Famalicão

Solicita um conjunto de medidas de minimização

Município de Barcelos
Câmara Municipal de Barcelos
Junta de Freguesia de Durrães e
Tregosa
Junta de Freguesia de Campo e Tamel
S. Pedro Fins
Junta de Freguesia de Gilmonde
Junta de Freguesia da União de
Freguesias de Chorente, Góios, Pedra
Furada e Gueral
Junta de Freguesia de Vila Cova e Feitas
Junta de Freguesia de Pereira
Junta de Freguesia de Carapeços
Junta de Freguesia de Quitiães e Aguiar
Junta de Freguesia de Cossurado
Junta de Freguesia de Panque

Desfavorável
Desfavorável ao corredor constituído pelos T14-T18-T19-T23
Desfavorável
Desfavorável
Desfavorável
Desfavorável
Desfavorável
Desfavorável
Desfavorável
Desfavorável
Desfavorável
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Junta de Freguesia de Aborim
Junta de Freguesia de Paradela
Junta de Freguesia de Macieira de Rates
Junta de Freguesia de União de
Freguesias de Alvito (S. Pedro e S.
Martinho) e Couto
Junta de Freguesia de Milhazes, Vilar de
Figos e Faria
Junta de Freguesia de Rio Covo Stª
Eugénia

Desfavorável
Desfavorável
Desfavorável
Desfavorável
Desfavorável
Desfavorável

Município de Viana do Castelo
Câmara Municipal de Viana do Castelo
Junta de Freguesia de União das
Freguesias de Barroselas e Carvoeiro
Junta de Freguesia de União de
Freguesias de Geraz do Lima (Santa
Maria, Santa Leocádia e Moreira)
Município de Ponte de Lima
Câmara Municipal de Ponte de Lima
Assembleia Municipal de Ponte de Lima
Junta de Freguesia de Serdedelo
Junta de Freguesia de Rebordões de
Santa Maria
Junta de Freguesia de Refóios de Lima
Junta de Freguesia de Brandara
Junta de Freguesia de Gondufe
Junta de Freguesia de Ribeira
Junta de Freguesia de Gemieira
Junta de Freguesia de Bárrio e Cepões
Junta de Freguesias de Calheiros
Junta de Freguesia de Labrujó, Rendufe
e Vilar do Monte
Junta de Freguesia de Seara
Município de Arcos de Valdevez
Câmara Municipal de Arcos de Valdevez
Assembleia Municipal de Arcos de
Valdevez
Junta de Freguesia de Rio Frio
Município de Paredes de Coura
Câmara Municipal de Paredes de Coura
Assembleia Municipal de Paredes de
Coura
Município de Valença
Câmara Municipal de Valença
Município de Monção

Desfavorável ao T14, T18 e localização B
Desfavorável
Desfavorável

Desfavorável
Desfavorável
Desfavorável ao T22
Favorável ao T30 e T31
Desfavorável ao T22
Favorável ao T31
Desfavorável
Desfavorável ao T32C
Desfavorável
Desvio dos T32B e T32C para zonas desabitadas
Desfavorável ao T32B
Desfavorável ao T32C
Desfavorável ao T32C
Desfavorável
Desfavorável

Desfavorável
Desfavorável
Desfavorável
Desfavorável ao corredor constituído pelos T33A, T33B,
T33C, T34B, T35B, T36B, T37
Favorável ao corredor constituído pelos T38A e T38B
Desfavorável
Favorável ao T36B

Eixo da RNT entre "Vila do Conde", "Vila Fria B" e a Rede Elétrica de Espanha, a 400 kV
Estudo Prévio

204

Parecer da Comissão de Avaliação
Procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental N.º 2687

Câmara Municipal de Monção
Assembleia Municipal de Monção
Junta de Freguesia da União das
Freguesias de Anhões e Luzio
Junta de Freguesia de Penso
Junta de Freguesia de Abedim
Junta de Freguesia de Tangil
Junta de Freguesia de Portela
Município de Melgaço
Câmara Municipal de Melgaço

Desfavorável
Desfavorável
Desfavorável
Desfavorável ao T41B e ao T42
Desfavorável
Desfavorável
Desfavorável ao T39
Desfavorável

O Turismo de Portugal, IP verifica que os impactes mais significativos para o sector do turismo
manifestam-se em especial ao nível do fator ambiental "paisagem", quer pela afetação daquele recurso
turístico, quer pela proximidade de alguns empreendimentos turísticos existentes ou em processo de
licenciamento, bem como de equipamentos de interesse para o turismo (campo de golfe), sublinhando
que alguns empreendimentos turísticos se localizam nos troços perspetivados ou na proximidade de
localizações alternativas para a subestação “Vila Fria B”.
Verifica que existem conflitos de sobreposição com empreendimentos turísticos classificados e
perspetivados nos traçados T32B, T29 e T14 e conflitos de proximidade com um campo de golfe em
exploração e também outros empreendimentos turísticos nos traçados T6, T10B, T11, T22, T32B e T33C.
Anexa

oito

figuras com

georreferenciação dos

empreendimentos

turísticos

classificados

e/ou

perspetivados, com uma aproximação ao corredor previsto para a construção da linha.
A Brisa Concessão refere que o corredor previsto para a implantação do projeto poderá interferir com a
concessão de construção, conservação e exploração de autoestradas outorgadas à Brisa, nomeadamente
com a A3 – Autoestrada Porto/Valença.
Salienta que no desenvolvimento do projeto deverá ter-se em consideração não só a zona de servidão

“non aedificandi” da A3 – Autoestrada Porto/Valença, garantindo todas as disposições regulamentares
aplicáveis à sua implantação relativamente à mesma, bem como adequar e implementar as medidas
necessárias à compatibilização do projeto com a autoestrada, nomeadamente todas as situações que
possam carecer de cuidados técnicos específicos e sobre as quais a Brisa terá que se pronunciar com
base em elementos do respetivo Projeto de Execução.
A VentoMinho S.A. manifesta-se contra o Troço 36A do projeto em avaliação, o qual atravessa o subparque de Picoto - S. Silvestre, do Parque Eólico do Alto Minho I, mais concretamente entre os
aerogeradores 12 e 14.
Refere que em Projeto de Execução deverá ser salvaguardada uma distância mínima de 250 metros entre
a Linha de MAT e os aerogeradores e estações meteorológicas dos parques eólicos, em exploração e em
projeto, nomeadamente em relação ao aerogerador 23 e à estação PORT435 do sub-parque de
Mendoiro - Bustavade e aos aerogeradores previstos no projeto de sobreequipamento do Parque Eólico
do Alto Minho I.
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A ViniPortugal solicita que se altere o traçado do projeto em análise não pondo em risco a Quinta do
Ameal, património único e a região do Vale do Lima.
Considera que o projeto poderá pôr em risco um dos mais dinâmicos e reconhecidos projetos de
produção de vinhos verdes nacional, nomeadamente no trabalho feito e desenvolvido sobre a casta
Loureiro nos últimos vinte anos.
Refere que a expressão e o carácter dos vinhos brancos da Quinta do Ameal são únicos e irrepetíveis e de
uma qualidade muito alta, sendo o expoente do potencial da casta Loureiro e da região do Vale do Lima
na produção de vinhos brancos de qualidade mundial, contribuindo para a notoriedade dos Vinhos de
Portugal.

Comentários da CA
Conforme já referido, na sequência da solicitação de agosto de 2014 da REN, S.A., o procedimento de
AIA em causa, em termos de decisão final, passou a reportar-se à Linha a 400 kV entre a subestação de
Vila Nova de Famalicão (subestação esta objeto de avaliação no âmbito de outro procedimento de AIA) e
a futura subestação de "Vila Fria B", incluída no presente procedimento.
Deste modo, alguns dos aspetos apontados e posições manifestadas nos pareceres emitidos e acima
sintetizados referem-se a troços que não serão presentemente objeto de pronúncia.
Considerando este enquadramento, na sequência do veiculado nos pareceres recebidos no âmbito da
Consulta Pública e acima sintetizados, tecem-se os seguintes comentários, os quais são abordados pelos
grandes aspetos mencionados de acordo com a sistematização acima efetuada.

I)

Risco para a saúde pública por exposição prolongada a radiações eletromagnéticas

No que respeita à exposição aos campos eletromagnéticos, esclarece-se que, de acordo com as previsões
e simulações efetuadas para a linha elétrica, os valores máximos dos campos eletromagnéticos se
encontram abaixo dos limites fixados na legislação em vigor (Portaria n.º 1421/2004, de 23 de
novembro), mesmo numa perspetiva de exposição permanente. No que respeita à subestação, os valores
máximos medidos numa infraestrutura similar, quer do campo elétrico quer do campo de indução
magnética, são muito inferiores aos valores limite consignados na legislação, pelo que não se perspetiva
que o projeto seja suscetível de influenciar a saúde humana.
A Portaria n.º 1421/2004, de 23 de novembro, define as restrições básicas e fixa os níveis de referência
relativos à exposição da população a campos eletromagnéticos (0 Hz a 300 GHz), adotando a
recomendação do Conselho da União Europeia n.º 1999/519/CE, de 12 de julho, sobre os limites de
exposição do público em geral aos campos eletromagnéticos.
A Recomendação do Conselho Europeu refere nos seus considerandos, nomeadamente no seu ponto 9,
que “A presente recomendação tem por objectivo proteger a saúde pública (…)“, expressando ainda no

seu ponto 10 que “O quadro comunitário, que se reporta à vasta documentação científica já disponível,

deverá basear-se nos melhores dados e orientações científicas disponíveis neste domínio e conter
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restrições básicas e níveis de referência relativos à exposição aos campos eletromagnéticos. Há que
recordar que apenas foram utilizados como base da limitação recomendada à exposição os resultados
comprovados. A Comissão internacional para a proteção contra as radiações não ionizantes formulou
orientações sobre esta matéria, que foram confirmadas pelo Comité Científico Diretor da Comissão.
O quadro deverá ser revisto e reavaliado periodicamente à luz dos novos conhecimentos e da evolução da
tecnologia e aplicações de fontes e práticas que dêem origem a exposições a campos eletromagnéticos.”.
Esta Recomendação, recorde-se, foi adotada na Portaria n.º 1421/2004, de 23 de novembro, sendo
referido no seu preâmbulo que “A adoção das restrições básicas e a fixação de níveis de referência têm

como pressuposto a necessidade de proteção da saúde pública contra os comprovados efeitos adversos
da exposição a campos eletromagnéticos, para o que se baseou nos melhores dados e orientações
científicas atualmente disponíveis neste domínio. Por esta razão, será tida futuramente em conta a
evolução da tecnologia e dos conhecimentos científicos que aconselhem a revisão dos níveis que agora se
fixam.”.
Importa ainda referir os pressupostos de precaução contidos na legislação em vigor, designadamente o
relatório do Grupo de Trabalho Interministerial (GTI) de 2003 (apenas publicado em 2007 pela DireçãoGeral da Saúde) e da própria Portaria n.º 1421/2004, de 23 de setembro. Deste modo, do relatório do
GTI cita-se o último parágrafo da página 33: “Adota-se assim neste documento um conjunto de

recomendações e de propostas de atuação concreta baseadas no princípio da precaução. A escolha dos
valores-limite aqui apresentados assim como a delimitação de alguns sectores específicos teve na sua
base aquele princípio, atendendo ao estado actual dos conhecimentos”.
Da Portaria n.º 1421/2004, de 23 de setembro, realça-se o preâmbulo, onde o Governo aprova a adoção
das recomendações do GTI e a Nota sobre as Restrições Básicas e Níveis de Referência, onde se refere
que “Estas restrições básicas e níveis de referência destinados a limitar a exposição foram desenvolvidos

a partir de uma análise meticulosa de toda a literatura científica publicada. Os critérios aplicados nessa
análise foram concebidos para avaliar a credibilidade das várias conclusões relatadas; como base das
restrições de exposição propostas apenas foram utilizados os resultados comprovados. A indução de
cancros por exposição prolongada a CEM não foi provada. No entanto, como a razão de segurança entre
os valores limite dos efeitos agudos e as restrições básicas é de cerca de 50, a presente portaria abrange
implicitamente os possíveis efeitos a longo prazo em toda a gama de frequências.”.
De acordo com o EIA, os valores dos campos elétrico e magnético em qualquer escalão de tensão nas
linhas da REN, S.A. são inferiores aos limites admissíveis para a exposição permanente, como
demonstram os valores encontrados em cálculos teóricos, mas também em medições efetuadas em linhas
similares em todo o mundo e, ainda, em resultados de monitorização obtidos para outras linhas da rede
nacional.
Por sua vez, as subestações são instalações completamente vedadas, não permitindo o acesso do público
em geral, pelo que os campos eletromagnéticos à frequência industrial a que o público poderá estar
exposto serão originados essencialmente pelas linhas elétricas aéreas que amarram nos pórticos.
Salienta também o EIA, que os valores dos campos elétrico e magnético originados pelas linhas da
REN, S.A. são inferiores aos limites admissíveis para a exposição permanente, como demonstram os
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valores encontrados em cálculos teóricos, mas também em medições efetuadas em linhas similares de
todo o mundo.
Neste âmbito, refira-se adicionalmente que, ainda que se tenha vindo a demonstrar em sede de outros
procedimentos de AIA relativos a projetos de linhas aéreas de muito alta tensão da REN, S.A., que os
valores máximos calculados para o campo elétrico e para o campo magnético (tomando em consideração
as características técnicas projetadas, bem como as distâncias mínimas dos condutores aos diferentes
obstáculos adotadas pela REN, S.A.), estão abaixo dos limites estabelecidos na legislação em vigor,
a CA entendeu necessário obter alguma informação adicional nesta matéria.
Neste sentido foi consultado o documento “Medição dos Campos Eletromagnéticos na Zona Envolvente da

Subestação da Batalha”, disponível no sítio eletrónico da REN, S.A. na Internet. As medições realizadas

em 2008 tiveram como base o Despacho n.º 19610/2003, de 15 de outubro, do Ministério da Economia,
relativo a procedimentos de monitorização e medição de intensidade dos campos elétricos e magnéticos
com origem em redes elétricas à frequência industrial, tendo sido monitorizados um conjunto de pontos
situados na envolvente próxima da subestação e de linhas aéreas de muito alta tensão.
Da análise dos dados constantes do relatório mencionado verifica-se que os valores máximos medidos
quer do campo elétrico (1,20 kV/m) quer do campo de indução magnética (2,6 μT) são muito inferiores
aos valores limite consignados na legislação. De igual modo, o valor mais elevado previsível do campo de
indução magnética (20,76 μT), tendo em conta as cargas máximas das linhas consideradas, também é
inferior ao limite legal.
Em consequência, e verificando-se que não existem incumprimentos dos valores de referência no caso da
subestação da Batalha (face à presença de várias linhas de 400 kV e 220 kV), também não serão de
considerar incumprimentos associados à subestação de Vila Fria B. Deste modo, não se perspetiva que o
projeto seja suscetível de influenciar a saúde humana, em função da exposição aos campos elétrico e
magnético.
Não obstante, e ainda no que respeita aos campos eletromagnéticos, foi também solicitado parecer
externo à Direção-Geral de Saúde (DGS), a qual tecendo considerações sobre os valores apresentados no
EIA para o campo elétrico e sobre as unidades utilizadas para realização da comparação com os níveis de
referência, referiu a necessidade de ser realizada a monitorização dos campos elétricos e magnéticos,
quer para a fase de construção, quer na fase de exploração.
II)

Proximidade de habitações

Na fase de Estudo Prévio em que se encontra o projeto em avaliação é possível melhorar o Projeto de
Execução de forma a evitar afetações diretas, correspondendo já a localização da subestação e os troços
selecionados pela CA à otimização do corredor ambientalmente menos desfavorável. De referir, ainda,
que se encontram estabelecidos critérios a adotar na fase de elaboração do Projeto de Execução, em
matéria de planeamento da colocação dos apoios e do estabelecimento da diretriz da linha elétrica (com
possibilidade de ajuste da linha dentro do próprio corredor), estando ainda prevista a adoção de medidas
de minimização, bem como a possibilidade de ajuste da linha de acordo com o definido pela CA.

Eixo da RNT entre "Vila do Conde", "Vila Fria B" e a Rede Elétrica de Espanha, a 400 kV
Estudo Prévio

208

Parecer da Comissão de Avaliação
Procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental N.º 2687

III)

Desvalorização de terrenos

De acordo com a legislação em vigor, a implantação de apoios obriga ao pagamento de uma
indemnização ao proprietário, cobrindo os prejuízos que a afetação da parcela de terreno referente ao
apoio e a correspondente servidão causam, mantendo-se proprietários dos terrenos afetados.
Efetivamente, o facto de, na faixa sobrepassada pelas linhas, ficarem impedidos os povoamentos
florestais com espécies de crescimento rápido, poderá traduzir-se numa perda de valor dos terrenos
afetados, embora sejam compensados através de indemnizações. Neste âmbito, segundo o EIA, tem sido
prática recente da REN, S. A. a reconversão do uso do solo, em situações em que ocorre o corte de
árvores de crescimento rápido, por espécies de crescimento lento, mediante acordo com o respetivo
proprietário, com vista a minimizar os impactes decorrentes desta situação.
Por sua vez, a abertura de caminhos para aceder aos apoios poderá obrigar à necessidade de
atravessamento e/ou ocupação de propriedades privadas e campos cultivados. Podendo esta situação
causar prejuízos reais ou ser percebido de forma negativa pelos proprietários, a minimização dos
impactes associados pode ser alcançada atendendo à existência de alguns caminhos rurais que deverão
ser aproveitados e o facto de estas atividades serem acompanhadas de uma negociação prévia com os
proprietários.
IV)

Impactes na paisagem

A implantação de uma infraestrutura linear desta tipologia implicará sempre impactes negativos na
Paisagem, mais ou menos significativos consoante a sensibilidade que a área de estudo revela, quer
devido à elevada presença de observadores quer devido aos valores visuais que a Paisagem oferece, ou,
ainda, devido a uma conjugação de ambos.
De referir, ainda, que se encontram estabelecidos critérios paisagísticos a adotar na fase de Projeto de
Execução, em matéria de planeamento da colocação dos apoios e do estabelecimento da diretriz da linha
elétrica.
V)

Impactes negativos na produção de vinho

Esta questão foi levantada por entidades que se situam em troços que, presentemente, não serão objeto
de pronúncia, pelos motivos já acima apontados.
VI)

Impactes negativos no património histórico e arqueológico

Na fase de Estudo Prévio em que se encontra o projeto em avaliação é possível melhorar o Projeto de
Execução de forma a evitar afetações diretas, sobretudo físicas, dos elementos patrimoniais, sejam eles
de natureza arquitetónica ou arqueológica, correspondendo os troços selecionados pela CA já à
otimização do corredor ambientalmente menos desfavorável.
Como já foi referido, a implantação de uma infraestrutura linear desta tipologia implicará sempre
impactes negativos sobretudo para a Paisagem, contexto onde se inserem os elementos patrimoniais.
Esses impactes são mais ou menos significativos de acordo com a conjugação de vários fatores, como a
natureza do elemento patrimonial, o seu valor cultural e a sensibilidade da área de inserção, mas não
implicam a respetiva afetação física mas podem implicar a perda do contexto paisagístico desses
elementos.
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Com o objetivo de salvaguardar esses contextos, mesmo que relativos a elementos situados fora dos
troços do corredor selecionado, mas nas suas imediações, foram definidas medidas gerais e medidas
específicas para a fase da elaboração do Projeto de Execução, onde se enunciam orientações
relativamente à salvaguarda dos elementos patrimoniais identificados no Estudo Prévio, nomeadamente,
e quando for o caso, respeitando-se as áreas de proteção constantes dos PDM, ou determinando o
afastamento das infraestruturas das ocorrências patrimoniais ou das áreas dos troços patrimonialmente
mais sensíveis para localizações menos desfavoráveis desse ponto de vista.
VII)

Impactes negativos na ecologia, designadamente a afetação do habitat do lobo ibérico

A afetação do habitat do lobo ibérico ocorre em troços que não serão presentemente objeto de
pronúncia, pelos motivos já acima apontados.
VIII) Construção subterrânea ou submarina da linha
As opções de construção da linha indicadas referem-se à análise de novas alternativas (neste caso de
caráter técnico), constituindo uma situação que não se enquadra no âmbito da presente avaliação, uma
vez que o EIA objeto do presente procedimento de AIA não as contempla.
IX)

Recomendações/propostas de medidas de minimização de impactes

No que concerne às preocupações relacionadas com a sobrepassagem de Estações de Tratamento e com
a incidência de apoios das linhas nas proximidades das infraestruturas da Águas do Nordeste S.A., referese que a sobrepassagem de uma LMAT sobre uma infraestrutura desta natureza não interfere com o seu
funcionamento. Por sua vez no desenvolvimento do Projeto de Execução é necessário assegurar a não
interferência da colocação de apoios com as condicionantes existentes no território.
A criação de uma faixa de gestão de combustível constitui uma imposição legal, sendo definido, no
diploma legal em causa, o modo como esta faixa deve ser criada e gerida.
Por outro lado, a CA dispôs condições referentes às espécies autóctones de crescimento lento.
Os restantes aspetos mencionados foram devidamente acautelados pela CA no âmbito da apreciação
efetuada, quando aplicável.
X)

Município de Viana do Castelo

Relativamente aos aspetos mencionados por este município, tendo sido considerado pela CA que a
localização A da subestação constitui a alternativa a adotar, com esta solução não ocorre a afetação deste
concelho, quer pela subestação propriamente dita, quer pelas linhas que se lhe irão ligar por sul.
XI)

Município de Vila Nova de Famalicão

Relativamente aos aspetos mencionados referentes às faixas de gestão de combustível e ao Património
Cultural, deverá ser observado o já acima mencionado.
No que concerne à empresa Transfradelos, verifica-se que localizando-se a mesma em Sapugal, não
ocorrerá afetação por qualquer troço.
A linha, ao sobrepassar a Ecopista (cruza o corredor T5, sensivelmente a meio), não inviabiliza nem
interfere com a sua utilização.
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Relativamente à proximidade a habitações e explorações agropecuárias, deverá ser observado o já acima
mencionado em termos de proximidade a habitações.
Tendo o Gabinete do Património Cultural desta Câmara Municipal identificado um conjunto de ocorrências
patrimoniais nas áreas da subestação S”VV” e dos Troços 4 e 5 (GPC.1543, GPC.1555, GPC.1550,
GPC.1544, GPC.1560 e GPC.1720C, do Município de Famalicão), verifica-se que a maioria destas consta
no inventário patrimonial do EIA. Destas, destaca-se no Troço T5 o Conjunto de Fiães (GPC.1720C),
descrita como «Casa do Pratinha (com espigueiro e sequeiro), Alminhas de Fiães e Casas de Fiães.
Relativamente a estas ocorrências solicita sobretudo a sua conservação in situ e a respetiva sinalização na
fase de obra, propondo, relativamente ao Conjunto de Fiães, o desvio das linhas «da área de
enquadramento visual dos conjuntos patrimoniais com maior expressividade arquitetónica».
XII)

Município de Barcelos

Efetivamente, a implementação de um projeto desta natureza implicará sempre impactes negativos, que
divergem quanto à sua natureza e significância consoante as características do território onde se
implantam.
No entanto, na fase de Estudo Prévio em que se encontra o projeto em avaliação é possível melhorar o
Projeto de Execução de forma a evitar afetações diretas, correspondendo já a localização da subestação e
os troços selecionados pela CA (T4+T5+T9+T10A+T11+T12B+T13+T15+T16; localização A da
subestação) à otimização do corredor ambientalmente menos desfavorável. De referir, ainda, que se
encontram estabelecidos critérios a adotar na fase de elaboração do Projeto de Execução, em matéria de
planeamento da colocação dos apoios e do estabelecimento da diretriz da linha elétrica (com
possibilidade de ajuste da linha dentro do próprio corredor), estando ainda prevista a adoção de medidas
de minimização, bem como a possibilidade de ajuste da linha de acordo com o definido pela CA.
No que concerne especificamente ao mencionado pela Câmara Municipal relativamente aos aspetos
Sócio-económicos, ao Património Cultural, à Paisagem e aos Riscos para a saúde, deverá ser observado o
já acima mencionado.
Acresce ainda referir que os troços de linha acima da subestação não serão presentemente objeto de
pronúncia, pelos motivos já acima apontados.
XIII) Município de Ponte de Lima
Efetivamente, a implementação de um projeto desta natureza implicará sempre impactes negativos, que
divergem quanto à sua natureza e significância consoante as características do território onde se
implantam.
No entanto, na fase de Estudo Prévio em que se encontra o projeto em avaliação é possível melhorar o
Projeto de Execução de forma a evitar afetações diretas, correspondendo já a localização da subestação e
os troços selecionados pela CA (T4+T5+T9+T10A+T11+T12B+T13+T15+T16; localização A da
subestação) à otimização do corredor ambientalmente menos desfavorável. De referir, ainda, que se
encontram estabelecidos critérios a adotar na fase de elaboração do Projeto de Execução, em matéria de
planeamento da colocação dos apoios e do estabelecimento da diretriz da linha elétrica (com
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possibilidade de ajuste da linha dentro do próprio corredor), estando ainda prevista a adoção de medidas
de minimização, bem como a possibilidade de ajuste da linha de acordo com o definido pela CA.
No que concerne especificamente ao mencionado pela Câmara Municipal relativamente aos aspetos
Sócio-económicos, à Paisagem e aos Riscos para a saúde, deverá ser observado o já acima mencionado.
Acresce ainda referir que os troços de linha acima da subestação não serão presentemente objeto de
pronúncia, pelos motivos já acima apontados.
XIV) Município da Póvoa do Varzim
O corredor do troço T5 corresponde à seleção da CA como opção a desenvolver no Projeto de Execução.
Por outro lado, fase de Estudo Prévio em que se encontra o projeto em avaliação é possível melhorar o
Projeto de Execução de forma a evitar afetações diretas, correspondendo já a localização da subestação e
os troços selecionados pela CA à otimização do corredor ambientalmente menos desfavorável. De referir,
ainda, que se encontram estabelecidos critérios a adotar na fase de elaboração do Projeto de Execução,
em matéria de planeamento da colocação dos apoios e do estabelecimento da diretriz da linha elétrica
(com possibilidade de ajuste da linha dentro do próprio corredor), estando ainda prevista a adoção de
medidas de minimização, bem como a possibilidade de ajuste da linha de acordo com o definido pela CA.
XV)

Turismo de Portugal, IP

Sendo indicada a existência de um projeto turístico na proximidade do corredor do troço T10B (a cerca de
500 m desse corredor), há a referi que a CA selecionou o corredor do troço T10A como opção a
desenvolver no Projeto de Execução. O mesmo acontece para os corredores dos troços T6 e T14, que
não foram igualmente selecionados.
No que concerne ao empreendimento turístico na proximidade do corredor do troço T11 (a cerca de
500 m desse corredor – Quinta do Convento da Franqueira), refira-se que no âmbito do desenvolvimento
do Projeto de Execução é possível a otimização do traçado da linha, dentro do corredor em causa, com
vista à minimização dos impactes identificados.
Relativamente aos impactes na Paisagem, deverá ser observado o acima referido sobre esta temática.
XVI) Brisa Concessão
As interferências indicadas referem-se a troços que não serão presentemente objeto de pronúncia, pelos
motivos já acima apontados.
XVII) VentoMinho S.A. e ViniPortugal
Os aspetos apontados referem-se a troços que não serão presentemente objeto de pronúncia, pelos
motivos já acima apontados.
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9. RESULTADOS DA CONSULTA TRANSFRONTEIRIÇA
Tratando-se de um projeto que envolve uma interligação com a Rede Elétrica de Espanha (REE), em
cumprimento do previsto no ponto 10 do "Protocolo de atuação entre o Governo da República Portuguesa

o Governo do Reino de Espanha sobre a aplicação às avaliações ambientais de planos, programas e
projetos com efeitos transfronteiriços", a APA remeteu ao Gabinete de Planeamento e Políticas do
Ministério do Ambiente, Ordenamento do Território e Energia (para envio pelas vias oficiais ao Reino de
Espanha), suporte digital contendo o EIA, o Resumo Não Técnico (RNT) e o Aditamento ao EIA, bem
como Documento relativo aos impactes transfronteiras traduzido na língua espanhola.
O envio desta documentação foi acompanhada de solicitação para que nos fosse comunicada, por parte
do Governo do Reino de Espanha, a intenção de participar no processo de avaliação de impacte
ambiental em curso.
Conforme previsto no referido Protocolo, por correio eletrónico foi ainda dado conhecimento do envio
desta comunicação à Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental (Subdirección General de
Evaluación Ambiental/Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente), do Reino de Espanha
(enquanto autoridade competente).
Posteriormente foi recebida uma comunicação do Reino de Espanha (proveniente da Dirección General de

Calidad y Evaluación Ambiental y Medio Natural), manifestando que o documento referente à avaliação
de impactes transfronteiriços não avalia os impactes do projeto em território espanhol, com a continuação
da Linha de Muito Alta Tensão em causa, e transmitindo a necessidade de reformulação deste
documento, de modo a cumprir o determinando no referido Protocolo. Esta comunicação manifesta ainda
o interesse de participar no processo de avaliação de impacte ambiental em curso.
A APA solicitou à REN a reformulação do documento em causa, tendo procedido ao seu envio à
mencionada Dirección General, tendo igualmente sido remetida comunicação por correio eletrónico neste
sentido. Foram ainda efetuadas as diligências para o seu envio pelas vias oficiais.
Conforme já referido, na sequência da solicitação de agosto de 2014 da REN, S.A., o procedimento de
AIA em causa, em termos de decisão final, passou a reportar-se à Linha a 400 kV entre a subestação de
Vila Nova de Famalicão (subestação esta objeto de avaliação no âmbito de outro procedimento de AIA) e
a futura subestação de "Vila Fria B", incluída no presente procedimento.
Este facto foi comunicado à acima mencionada Dirección General, tendo igualmente sido remetida
comunicação por correio eletrónico neste sentido. Esta comunicação referiu ainda ficar sem efeito o
anterior pedido de pronúncia, por se entender que os elementos do projeto que se mantêm em avaliação
já não são suscetíveis de provocar impactes transfronteiriços. Foram ainda efetuadas as diligências para o
seu envio pelas vias oficiais.
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10. ANÁLISE E SELEÇÃO DE ALTERNATIVAS
Em agosto de 2014, a REN, S.A. solicitou à APA a "(...) retirada da linha entre a futura subestação

designada "Vila Fria B" e a subestação de Fonte Fria (em Espanha)"do procedimento de AIA em curso,
tendo-lhe sido transmitido pela autoridade de AIA, que, verificando-se que o pedido em causa não
prejudicava a avaliação dos restantes elementos que integram o projeto submetido a AIA, foi considerado
não haver impedimento que obstasse à aceitação do pedido apresentado.
Deste modo, o procedimento de AIA em causa, em termos de decisão final, passou a reportar-se à Linha
a 400 kV entre a subestação de Vila Nova de Famalicão (subestação esta objeto de avaliação no âmbito
de outro procedimento de AIA) e a futura subestação de "Vila Fria B", incluída no presente procedimento.
Assim, o presente capítulo procede à análise e seleção de alternativas considerando esta alteração.
Apesar desta alteração, a Análise Especifica efetuada em capítulo próprio para cada um dos fatores
ambientais pronuncia-se sobre a totalidade do projeto (sem considerar a retirada entretanto solicitada
pela REN, S.A.), o que se deve ao facto de essa análise estar já concluída na data em que a REN, S.A.
apresentou referido pedido. No entanto, as conclusões da análise específica efetuada para cada um dos
fatores ambientais foram adaptadas tendo em atenção a solicitação da REN, passando a reportar-se
apenas: à Linha a 400 kV entre a subestação de Vila Nova de Famalicão e a futura subestação de "Vila
Fria B"; e à subestação de "Vila Fria B".
Face a este enquadramento, atendendo à tipologia do projeto em avaliação, bem como às características
físicas, ambientais e sociais da área de estudo onde o mesmo se insere, a ponderação da análise dos
fatores ambientais efetuada, permitiu concluir, em termos de análise comparativa de alternativas, que a
solução que se apresenta como globalmente menos desfavorável corresponde à seguinte combinação de
corredores (atendendo à subdivisão em troços) e opção de localização da subestação:




Linha "Vila do Conde" - "Vila Fria B" – corredor formado pelos troços T4, T5, T9, T10A, T11,
T12B, T13, T15, T16;
Subestação de "Vila Fria B" – Localização A.

Considera-se assim que deverá ser esta a solução a adotar e desenvolver na fase de Projeto de Execução.
De salientar que os resultados alcançados nesta avaliação da CA, com exceção do troço T10, são
coincidentes com a avaliação realizada pelo EIA e com as suas conclusões em matéria de definição da
solução preferencial.
Em termos da análise efetuada pela CA, para cada um dos troços e localização da subestação, os aspetos
considerados como determinantes e que relevam em matéria de análise comparativa de alternativas, são
os seguintes:


Zona 1
Nesta Zona, foram estudados dois corredores: corredor T4, T5 Versus Corredor T4, T6, T2, T3.
O corredor constituído pelos troços T4, T5 é o menos desfavorável para a generalidade dos
fatores ambientais.
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Os impactes negativos identificados poderão ser minimizáveis através da adoção de medidas de
minimização, bem como pela possibilidade de ajuste do traçado da linha (no âmbito do
desenvolvimento do Projeto de Execução).
Assim, considera-se que o corredor constituído pelos troços T4, T5 é a opção menos


desfavorável.
Zona 2
-

Troço T10A Versus Troço T10B
O corredor do troço T10A é o menos desfavorável para a maioria dos fatores ambientais,
excetuando-se o fator Ambiente Sonoro, face à maior proximidade deste troço a diversos
aglomerados.
No corredor do troço T10B, no âmbito do fator Ordenamento do Território, verifica-se o
atravessamento de zonas com um grau muito elevado de fatores condicionadores, neste
caso traduzido pela incidência em Mato ou Mata de Proteção, aspeto que não foi
considerado na análise efetuada no EIA para estes troços. Tratam-se de zonas de
proteção à erosão fortemente crítica, sendo perspetivada a ocorrência de impactes
decorrentes das operações de construção (abertura de acessos, implantação de apoios,
desmatação no corredor), em áreas que incluem inclusivamente carvalho em
regeneração, e sendo interditada pelo PDM de Barcelos a colocação de apoios nestas
áreas. O atravessamento destas zonas ocorre em todo a extensão deste corredor,
surgindo em menor extensão no caso do corredor T10A.
Por sua vez, no que concerne ao fator Património cultural, no corredor do troço T10B
existe uma área de salvaguarda definida no PDM de Barcelos para uma ocorrência
Patrimonial (elemento n.º 131 – Monte do Castro de Courel), que obrigará à definição de
um traçado da linha muito para noroeste deste corredor, implicando o atravessamento
numa zona com um declive muito acentuado.
Do ponto de vista dos fatores Paisagem e Ecologia a solução menos desfavorável é a do
corredor T10A, atendendo à menor magnitude dos impactes identificados e à menor
extensão do mesmo.
Face ao acima exposto e uma vez os impactes negativos identificados poderão ser
minimizáveis através da adoção de medidas de minimização, bem como a existência de
um corredor de 100 m para a passagem da linha, possibilitando o seu ajuste dentro do
próprio corredor sempre que essa se apresente mais próxima das habitações (no âmbito
do desenvolvimento do Projeto de Execução), considera-se que o corredor do troço T10A
é a opção menos desfavorável.

-

Troço T12A Versus Troço T12B
O corredor do troço T12B é o menos desfavorável para a generalidade dos fatores
ambientais, sendo os impactes negativos identificados minimizáveis através da adoção de
medidas de minimização, bem como pela possibilidade de ajuste da linha dentro do
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próprio corredor (no âmbito do desenvolvimento do Projeto de Execução). Assim,
considera-se que o corredor do troço T12B é a opção menos desfavorável.
Por outro lado, para os troços T9, T11 e T13 existe apenas uma opção de corredor, não tendo
sido identificados aspetos que levantem objeções à sua concretização.
Assim, considera-se que o corredor constituído pelos troços T9, T10A, T11, T12B e T13 é a opção


menos desfavorável.
Zona 3
As três alternativas de localização da subestação de “Vila Fria B” condicionam e encontram-se
igualmente condicionadas pelas várias soluções de ligação.
Assim, foi efetuada a análise dos corredores estudados de acesso às três alternativas de
localização da subestação de “Vila Fria B”:
-

Acesso à localização A
Corredor T15, T16 Versus corredor T14, S”VIB”B, T18, T19, T23

-

Acesso à localização B
Troço T14 Versus Corredor T15, T16, S”VIB”A, T23, T19, T18

-

Acesso à localização C
Corredor T15, T17 Versus Corredor T15, T16, S”VIB”A, T24, T25, T28, T27

Relativamente ao acesso à localização A, considera-se que o corredor T15, T16 é o menos
desfavorável para a generalidade dos fatores ambientais, sendo os impactes negativos
identificados minimizáveis através da adoção de medidas de minimização, bem como pela
possibilidade de ajuste da linha dentro do próprio corredor (no âmbito do desenvolvimento do
Projeto de Execução), com particular relevo, do ponto de vista do fator Ambiente Sonoro, para a
passagem junto da povoação de Portela.
Os impactes associados ao corredor T14, S”VIB”B, T18, T19, T23 revestem-se de maior
significância, comparativamente com os do corredor T15, T16, assumindo principal relevo os
impactes associados aos troços T14 e T23 relativamente aos fatores Ecologia (no troço T14
interferência com áreas ardidas e com áreas sujeitas ao regime florestal, parecer desfavorável ao
troço T23 pelo aumento desvantajoso da extensão, sem qualquer vantagem em termos de
traçado), Ambiente Sonoro (numerosa proximidade de habitações e algumas povoações,
obrigando a um traçado sinuoso, com grande probabilidade de sobrepassagem de habitações) e
Património Cultural (presença de 16 ocorrências no troço T14).
Assim, considera-se que o corredor T15, T16 é a opção menos desfavorável.
No que concerne ao acesso à localização B, atendendo ao acima referido para os troços T14 e
T23, considera-se que qualquer uma das ligações a estas localizações são menos favoráveis.
Relativamente ao acesso à localização C, verifica-se que qualquer uma das opções de ligação não
se apresenta inviável.
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Subestação de “Vila Fria B”
Tendo sido estudadas três alternativas possíveis para a localização da subestação, a alternativa A
será a opção menos desfavorável para a maioria dos fatores ambientais (ou igualmente aceitável
para alguns, não sendo inviabilizada por qualquer fator), podendo os impactes negativos
identificados ser minimizados pela adoção de medidas de minimização, bem como pela
possibilidade de ajuste da localização da subestação (no âmbito do desenvolvimento do Projeto
de Execução), em particular no que se refere ao fator Património Cultural face à possibilidade de
afetação de uma ocorrência arqueológica.
A localização C é inviável, uma vez que para o fator Recursos Hídricos são identificados impactes
de maior significância que os das outras localizações, decorrentes da interferência com leitos de
cursos de água, obrigando ao seu desvio e artificialização. Esta localização é ainda a que envolve
uma maior movimentação de terras.
Por sua vez, a localização B é a opção mais desfavorável no âmbito dos fatores ambientais
Geologia, Geomorfologia, Recursos Minerais (maior interferência com áreas de recursos
minerais), Ecologia (na área nidificam espécies de avifauna com estatuto de conservação
desfavorável) e Ambiente Sonoro (numerosa proximidade de habitações e algumas povoações,
obrigando a um traçado sinuoso, com grande probabilidade de sobrepassagem de habitações); o
mesmo se verifica para o fator Património Cultural, atendendo ao número de afetações
associadas ao troço T14, que estabelece a ligação da linha com a subestação nesta alternativa.
Assim, considera-se que a localização A da subestação é a alternativa menos desfavorável.
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11. CONCLUSÃO
O projeto do "Eixo da RNT entre "Vila do Conde", "Vila Fria B" e a Rede Elétrica de Espanha, a 400 kV"
submetido a procedimento de AIA em agosto de 2013 envolve a construção de duas linhas duplas
trifásicas de muito alta tensão (LMAT) e de uma subestação:


Linha dupla a 400 kV, entre a nova subestação de "Vila do Conde" (subestação esta objeto de



Subestação de "Vila Fria B" a 400/150 kV;



avaliação no âmbito de outro procedimento de AIA) e a subestação de "Vila Fria B";
Linha dupla a 400 kV, entre a subestação de "Vila Fria B" e a Rede Elétrica de Espanha (REE).

Em agosto de 2014, a REN, S.A. solicitou à APA a "(...) retirada da linha entre a futura subestação

designada "Vila Fria B" e a subestação de Fonte Fria (em Espanha) "do procedimento de AIA em curso,
tendo-lhe sido transmitido que, verificando-se que o pedido em causa não prejudica a avaliação dos
restantes elementos que integram o projeto submetido a AIA, considera-se não haver impedimento que
obste à aceitação do pedido apresentado.
Deste modo, o procedimento de AIA em causa, em termos de decisão final, passou a reportar-se: à Linha
dupla a 400 kV, entre a subestação de Vila Nova de Famalicão e subestação de "Vila Fria B"; e à
subestação de "Vila Fria B" a 400/150 kV.
Assim, as conclusões do presente Parecer refletem a análise e seleção de alternativas considerando esta
alteração.
Apesar desta alteração, a Análise Especifica efetuada em capítulo próprio do presente Parecer para cada
um dos fatores ambientais pronuncia-se sobre a totalidade do projeto (sem considerar a retirada
entretanto solicitada pela REN, S.A.), o que se deve ao facto de essa análise estar já concluída na data
em que a REN, S.A. apresentou referido pedido, tal como acontece com a Consulta Pública, bem como
com os Pareceres emitidos pelas entidades externas à CA consultadas. No entanto, as conclusões da
análise específica efetuada para cada um dos fatores ambientais foram adaptadas tendo em atenção a
solicitação da REN, passando a reportar-se apenas: à Linha a 400 kV entre a subestação de Vila Nova de
Famalicão e a futura subestação de "Vila Fria B"; e à subestação de "Vila Fria B".
Por outro lado, face a esta alteração, ficou sem efeito a necessidade de pronúncia por parte do Governo
do Reino de Espanha, uma vez que os elementos do projeto que se mantiveram em avaliação já não são
suscetíveis de provocar impactes transfronteiriços.
Os objetivos do projeto "Eixo da RNT entre "Vila do Conde", "Vila Fria B" e a Rede Elétrica de Espanha, a
400 kV", são os que de seguida se referem, de acordo com o EIA apresentado em agosto de 2013 para
realização do procedimento de AIA, envolvendo a construção das duas LMAT e da subestação acima
mencionadas.
O novo eixo a 400 kV, a estabelecer desde a fronteira com Espanha (no Alto Minho) até à zona do Porto,
pretende dar resposta simultânea a várias necessidades de reforço da rede: receção de nova produção
renovável na zona do Minho; aumento das capacidades de interligação com Espanha; melhores condições
de alimentação aos consumos do Minho litoral na faixa Vila do Conde/Póvoa do Varzim até Viana do
Castelo.
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A concretização deste eixo permite ainda minimizar a quantidade total de novos quilómetros de linha a
construir, tendo em consideração os vários objetivos a que permite dar resposta, criando condições para
uma otimização dos traçados de linhas a 150 kV existentes na região.
Este projeto insere-se numa estratégia regional de reforço da Rede Nacional de Transporte (RNT) entre a
zona do Porto e a fronteira com Espanha, no Minho, estando previsto no Plano de Desenvolvimento e
Investimento (PDIRT) da RNT 2012-2017 (2022). Os principais projetos de investimento contemplados
neste plano inserem-se em 4 pilares fundamentais:








Segurança e qualidade no reforço de abastecimento
Integração de novas centrais hidroelétricas
Ligação a Produtores em Regime Especial (PRE)
Reforço da capacidade de interligação

O projeto do "Eixo da RNT entre "Vila do Conde", "Vila Fria B" e a Rede Elétrica de Espanha, a 400 kV"
insere-se na "Área 1 – faixa litoral a norte do grande Porto" e apresenta-se enquadrado segundo os
seguintes dois grandes objetivos:




Reforço da capacidade de interligação, constituindo a segunda interligação norte de Portugal–
noroeste de Espanha;
Reforço da ligação à distribuição, com a abertura de uma subestação na área de Viana do
Castelo/Ponte de Lima, introduzindo o escalão de tensão de 400 kV na região.

Até 2020 prevê-se a instalação de elevados montantes de potência renovável, nomeadamente nas
centrais hidroelétricas, muitas delas com potencialidade de bombagem, inseridas no PNBEPH a construir,
em particular, na bacia do Cávado e Tâmega. A necessidade do escoamento da produção/alimentação
das referidas centrais, conjuntamente com o crescimento do trânsito que se tem verificado na linha de
interligação com Espanha a 400 kV (Alto Lindoso–Cartelle), evidencia a necessidade de reforço da RNT na
zona do Minho.
Os estudos realizados conjuntamente pelos operadores das redes de transporte de Portugal e de Espanha
conduziram à conclusão de que a melhor solução de reforço da rede nesta zona passa pela construção de
um novo eixo a 400 kV, desde a fronteira com Espanha, na zona do Alto Minho, até à zona do Grande
Porto (futura subestação do Sobrado no concelho de Valongo), região com elevado valor de consumo.
Tendo em conta os fluxos de potência existentes e previstos para o referido eixo, o nível de tensão de
400 kV representa a solução que (para o reforço de capacidade necessário) implica um menor
comprimento total de novas linhas, para além de proporcionar maior flexibilidade de operação e evolução
futura da rede.
Por outro lado, para fazer face ao crescimento dos consumos verificado a norte do Grande Porto, foi
identificado (em conjunto com o operador da rede de distribuição de energia elétrica) que a melhor
solução envolve a construção de uma nova subestação Muito Alta Tensão/Alta Tensão (MAT/AT) na zona
de Viana do Castelo/Ponte de Lima, a qual permitirá melhorar significativamente a fiabilidade e qualidade
de serviço proporcionada aos consumidores desta área. Deste modo, o referido novo eixo a 400 kV a criar
entre a fronteira com Espanha no Alto Minho e a zona do Porto alimentará também, no seu percurso,
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uma nova subestação a abrir na zona de Viana do Castelo/Ponte de Lima, evitando assim a extensão de
novas linhas em MAT ou AT a partir de outros locais mais remotos das redes.
Acresce ainda que, este eixo, tirando partido da sua proximidade à atual subestação de Vila Fria, servirá
também para reforçar a alimentação das cargas servidas por esta instalação da RNT.
O projeto do "Eixo da RNT entre "Vila do Conde", "Vila Fria B" e a Rede Elétrica de Espanha, a 400 kV"
analisado no EIA, implanta-se geograficamente na NUT II da região Norte e, de acordo com a NUT III,
nas sub-regiões do Cávado, do Ave, do Grande Porto e do Minho-Lima. Os troços e localizações
alternativas consideradas atravessam território dos distritos do Porto (concelhos de Póvoa de Varzim e
Vila do Conde), de Braga (concelhos de Barcelos e Vila Nova de Famalicão) e de Viana do Castelo
(concelhos de Viana do Castelo, Ponte de Lima, Paredes de Coura, Arcos de Valdevez, Valença, Monção e
Melgaço). São interferidas 121 freguesias ou 85 freguesias/uniões de freguesias, de acordo com a nova
reorganização territorial.
Para implantação da subestação de "Vila Fria B" 400/150 kV (S"VIB") foram analisadas três localizações
alternativas (A, B e C).
Por sua vez, relativamente às duas LMAT, foi analisado um corredor desagregado em 42 troços, o qual,
face à extensão das LMAT, foi subdividido em cinco zonas:




Zonas 1, 2 e 3 – abrangendo os troços alternativos associados à Linha dupla a 400 kV, entre a
subestação de "Vila do Conde" e a subestação de "Vila Fria B" (incluindo esta subestação);
Zonas 4 e 5 - abrangendo os troços alternativos associados à Linha dupla a 400 kV, a partir da
subestação de "Vila Fria B" e a REE.

Face à alteração do procedimento de AIA resultante da solicitação da REN, S.A., apresentada em agosto
de 2014 (já acima referida), os elementos do projeto que serão objeto de decisão final, no âmbito do
presente procedimento de AIA, correspondem às Zonas 1, 2 e 3, nas quais foram analisadas as seguintes
alternativas:





Zona 1 - corredor T4, T5 Versus corredor T4, T6, T2, T3; esta zona inclui ainda os troços T4
e T9 sem alternativas
Zona 2 - Troço T10A Versus Troço T10B; Troço T12A Versus Troço T12B; esta zona inclui
ainda o troço T11 sem alternativas
Zona 3
-

Acesso à localização A - corredor T15, T16 Versus corredor T14, S”VIB”B, T18, T19, T23

-

Acesso à localização B - Troço T14 Versus corredor T15, T16, S”VIB”A, T23, T19, T18

-

Acesso à localização C - Corredor T15, T17 Versus Corredor T15, T16, S”VIB”A, T24, T25,

-

Alternativas de localização A, B e C para implantação da subestação

T28, T27

Tendo em conta os aspetos fundamentais, identificados na análise específica efetuada pela CA, verifica-se
que os principais impactes positivos, far-se-ão sentir na fase de exploração, sendo decorrentes do
reforço da estrutura de rede elétrica, garantindo em simultâneo o reforço da alimentação da Rede
Nacional de Distribuição (RND), traduzindo-se assim em maior eficácia e qualidade nos serviços de
fornecimento de energia.
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Por outro lado, perspetiva-se a ocorrência de impactes negativos para as fases de construção
(ocorrendo fundamentalmente nesta fase) e de exploração, face às características do projeto, bem como
à área de implantação e sua envolvente, considerando-se que os principais efeitos negativos poderão ser
minimizados através, em primeiro lugar, da conceção e definição das soluções finais para o traçado da
linha elétrica e para implantação da subestação (no âmbito da elaboração do Projeto de Execução), assim
como pela utilização de regras de boas práticas nas atividades de construção e desde que sejam
adotadas medidas de minimização adequadas durante a realização da obra.
Na globalidade, considera-se que o conjunto de condicionantes, elementos a apresentar e medidas de
minimização estabelecidas poderão contribuir para a minimização dos principais impactes negativos
identificados, admitindo-se que os impactes residuais não serão de molde a inviabilizar o projeto.
Acresce referir que, da ponderação dos benefícios e importância da concretização dos objetivos do
projeto e face à sua importância no contexto nacional, considera-se de aceitar os impactes não mitigáveis
que subsistirão na fase de exploração, apesar da adoção de medidas de minimização.
Do ponto de vista da análise comparativa de alternativas, atendendo à tipologia do projeto em avaliação,
bem como às características físicas, ambientais e sociais da área de estudo onde o mesmo se insere, a
ponderação da análise dos fatores ambientais efetuada, permitiu concluir que a solução que se apresenta
como globalmente menos desfavorável corresponde à seguinte combinação de corredores (atendendo à
subdivisão em troços) e opção de localização da subestação:




Linha "Vila do Conde" - "Vila Fria B" – corredor formado pelos troços T4, T5, T9, T10A, T11,
T12B, T13, T15, T16;
Subestação de "Vila Fria B" – Localização A.

Considera-se assim que deverá ser esta a solução a adotar e desenvolver na fase de Projeto de Execução.
De salientar que os resultados alcançados nesta avaliação da CA, com exceção do troço T10, são
coincidentes com a avaliação realizada pelo EIA e com as suas conclusões em matéria de definição da
solução preferencial.
Da análise dos resultados da Consulta Pública constatam-se como preocupações recorrentes as
associadas ao Ordenamento do Território, aos Usos e Ocupação do Solo, à Ecologia, ao Património
Cultural, à Sócio-economia, à Paisagem, para além dos efeitos dos campos eletromagnéticos, verificandose que, na globalidade, as preocupações manifestadas e os principais impactes referenciados foram
devidamente considerados na apreciação técnica efetuada pela CA. Na generalidade, a seleção do
corredor para a linha elétrica e localização da subestação ambientalmente preferencial, efetuada pela CA,
permite atender a grande parte das manifestações transmitidas no âmbito da Consulta Pública,
permanecendo inevitavelmente algumas divergências a que não é possível dar resposta.
Assim, ponderando os impactes negativos identificados, na generalidade suscetíveis de minimização, e os
perspetivados impactes positivos, propõe-se a emissão de parecer favorável ao corredor formado pelos
troços T4+T5+T9+T10A+T11+T12B+T13+T15+T16 da "Linha dupla a 400 kV, entre a nova
subestação de "Vila do Conde" e a subestação de "Vila Fria B", e à Localização A da "Subestação
de "Vila Fria B"", condicionado à apresentação no RECAPE de elementos, bem como ao cumprimento
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das medidas de minimização, que se indicam no capítulo seguinte, assim como das condicionantes aí
discriminadas.
Face à solicitação apresentada pela REN, S.A. em agosto de 2014 (conforme já acima referido), com as
consequentes implicações em termos de decisão final, no âmbito do presente procedimento de AIA, a CA
não se pronuncia sobre a "Linha dupla a 400 kV, entre a subestação de "Vila Fria B" e a Rede Elétrica de
Espanha (REE)".
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12. CONDICIONANTES, ELEMENTOS A APRESENTAR E MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO

CONDICIONANTES AO PROJETO
1. Uma vez que o projeto abrange áreas baldias sujeitas ao regime florestal parcial e que fazem parte
integrante do perímetro florestal de Entre Lima e Neiva, deve ser obtida a respetiva autorização junto
da assembleia de compartes desta unidade de baldio, atendendo a que haverá uma alteração
temporária do seu uso, com implicações no previsto no respetivo plano de utilização dos baldios.
2. Em caso de necessidade de corte de arvoredo em áreas submetidas ao regime florestal, seja para
abertura de acessos, seja para a implementação da faixa de proteção, considerando que o material
lenhoso se encontra sob gestão do ICNF, a sua retirada só poderá ser concretizada após se proceder
previamente à sua venda e respetiva repartição de receitas, assim como ao pagamento, por parte da
REN, S.A., de eventuais indemnizações em consequência do seu corte prematuro.
3. Sempre que o projeto afetar áreas florestais ou de matos com elevado risco de incêndio ou com risco
de erosão, ocupadas por espécies que propiciem esses riscos, deverá promover-se a sua substituição
por arborização e/ou espécies vegetais autóctones suscetíveis de reduzir esses riscos nas faixas de
proteção das linhas elétricas, desde que se obtenha o acordo de proprietários, entidade de tutela e
Município.
4. Conciliação com os normativos regulamentares que interditam a edificação de apoios de linhas em
classes de espaço dos planos diretores municipais em vigor e desenvolvimento do projeto de forma a
restringir ao mínimo a afetação destas classes por apoios da linha. Deverão ser sempre adotadas
soluções que incorporem as opções de ordenamento que cada município adota, de forma a respeitálas no limite das possibilidades inerentes ao projeto das linhas, quer em termos de solo rural, quer
em termos de solo urbano.
5. Obtenção dos reconhecimentos de interesse municipal necessários à adequação do projeto nos
normativos regulamentares dos instrumentos de gestão de território em vigor para o local da
implementação do projeto nos diversos concelhos.
6. O Projeto de Execução da "Linha dupla a 400 kV, entre a subestação de "Vila do Conde" e a
subestação de "Vila Fria B" e o Projeto de Execução da "Subestação de "Vila Fria B"", devem,
preferencialmente, ser submetidos a procedimento de verificação da conformidade ambiental
conjuntamente, de forma a melhor assegurar a avaliação integrada dos impactes cumulativos da
subestação e das linhas que com ela estabelecem ligação.
7. A implantação da linha a definir dentro do corredor não pode passar a menos de 50 m de qualquer
recetor sensível identificado e a subestação não poderá ficar a menos de 100 m, devendo em
qualquer dos casos serem respeitadas as imposições legais em termos de ambiente sonoro.
8. Para o troço T5 deve ser estudada uma solução de Projeto de Execução que se localize na
contiguidade imediata do limite nascente exterior do corredor, para evitar a demasiada aproximação
ao aglomerado de Gresufes, numa zona com aproveitamento turístico (Quinta de Santo Adrião).
9. O traçado da linha deverá procurar atravessar as linhas de água mais marcadas nas zonas mais
estreitas de vale.
10. Não localizar o traçado da linha longitudinalmente nos vales e em cumeadas, afastando-o tanto
quanto possível das linhas de água e das linhas de festo.
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11. Na definição e pormenorização do traçado em fase de Projeto de Execução deverá proceder-se de
modo a afastar os apoios e os traçados da linha de zonas visualmente muito expostas, como as zonas
de festo e os vales amplos, situando-os, tanto quanto possível, a meia encosta, assim como das
povoações, que se constituem como zonas com maior número de observadores potenciais. De entre
todas as situações a considerar, destacam-se as seguintes:
a) Troço T4 – afastamento de St.º Egídio para nordeste;
b) Troço T11 – afastamento relativamente ao Caminho de Santiago, com implantação aproximada
no eixo do troço;
c) Troço T13 – afastamento dos aglomerados de Vilar do Monte, privilegiando a implantação a oeste
da zona de festo, sempre que viável, sem sobreposição com a mesma.
12. O Projeto de Execução não poderá afetar elementos patrimoniais classificados ou em vias de
classificação, devendo ser minimizadas eventuais afetações do respetivo enquadramento paisagístico.
13. Na fase de elaboração do Projeto de Execução deverão ser delimitados os imóveis patrimoniais
classificados de acordo com a respetiva zona de proteção legal em vigor (com um mínimo de 50 m,
contados a partir dos seus limites externos), não podendo essas áreas ser diretamente afetadas pelo
projeto.
14. Os resultados da prospeção arqueológica sistemática e das sondagens deverão ser tidos em
consideração na fase de elaboração do Projeto de Execução, de forma a evitar a afetação direta de
eventuais ocorrências que venham a ser identificadas no decurso de esses trabalhos.
15. Cumprir as distâncias de segurança e regulamentares indicadas para a totalidade das infraestruturas
identificadas no interior dos troços, nomeadamente, as aplicáveis à:
a) Rede viária existente;
b) Rede Ferroviária (em particular à Linha do Minho e respetiva servidão ferroviária – troço T15);
c) Aeroporto Sá Carneiro (garantindo a compatibilidade do projeto com a zona 11 da servidão
atravessada pelo troço T4, através da apreciação do projeto por parte do Instituto Nacional de
Aviação Civil - INAC);
d) Rede Nacional de Transporte (RNT) e Rede Nacional de Distribuição (RND);
e) Rede Nacional de Transporte de Gás Natural [acautelando as distâncias de segurança ao
gasoduto principal e ao ramal de Viana do Castelo (troço T16)].
16. No desenvolvimento do Projeto de Execução e do Relatório de Conformidade Ambiental do Projeto de
Execução (RECAPE), deverão:
a) Ser atendidos os aspetos mencionados pela Autoridade Nacional de Proteção Civil (ANPC);
b) Ser atendidos os aspetos mencionados pela Direção Regional de Economia do Norte (DRE Norte)
relativamente à salvaguarda de zonas de defesa de pedreiras que utilizam explosivos na sua
atividade;
c) Ser atendidos os aspetos mencionados pelo REN Gasodutos, devendo o Projeto ser objeto de
aprovação por parte desta entidade;
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d) Ser consultada a Direção-Geral do Território (DGT), com vista a assegurar a necessária
compatibilização com os vértices geodésicos existentes;
e) Ser atendidos os aspetos mencionados pelo Estado Maior da Força Aérea (EMFAérea), devendo o
Projeto ser objeto de aprovação por parte desta entidade;
f)

Ser atendidos os aspetos mencionados pela Direção Regional de Agricultura e Pescas do Norte
(DRAP Norte).
ELEMENTOS A APRESENTAR

ELEMENTOS A APRESENTAR NO RECAPE
1. Plano de monitorização da avifauna que obedeça aos seguintes aspetos:
a) Objetivos
i)

Determinar a mortalidade de aves causada pelo projeto;

ii)

Determinar a indução de um efeito de barreira/área de exclusão da avifauna por parte da
nova linha;

iii)

Avaliar a eficácia das medidas de minimização e, designadamente, da sinalização da linha.

b) Parâmetros a monitorizar
i)

Mortalidade de aves;

ii)

Frequência de voo através e ao longo da linha elétrica;

iii)

Índices de abundância de aves suscetíveis à colisão.

c) Locais e frequência de amostragem
A amostragem deverá abranger uma fase anterior à construção e uma duração mínima de 3 anos
na fase de exploração. Deverão ser feitas avaliações anuais dos resultados e da necessidade da
continuidade do programa de monitorização para além desse período.
O programa de monitorização deverá abranger pelo menos 20% da linha a construir e deverão
ser prospetados troços sinalizados e não sinalizados, de forma a permitir uma avaliação sobre a
eficácia das medidas de minimização e, nomeadamente, da sinalização.
A prospeção de cadáveres ao longo do traçado da linha deve abranger o maior número possível
de biótopos, devendo ser selecionados, para a realização destas amostragens, troços
prospetáveis onde seja possível maximizar o sucesso.
As campanhas de prospeção devem ser realizadas anualmente em 4 períodos distintos,
correspondentes às épocas fenológicas das aves: invernada (inverno), nidificação (primavera),
dispersão (início do verão) e migração pós-reprodutora (outono). As campanhas devem ser
compostas por pelo menos 4 visitas consecutivas, realizadas com um intervalo máximo entre si de
7 dias. O intervalo entre visitas pode ser adaptado em função dos resultados obtidos nos testes
de decomposição/remoção de cadáveres.
Devem ser realizados testes de detetabilidade para determinação da taxa de detetabilidade de
cadáveres, bem como testes de decomposição/remoção de cadáveres por predadores, nas
4 épocas fenológicas anteriormente referidas. Cada campanha para a realização destes testes
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deve ter a duração de 7 dias, sendo a verificação dos cadáveres diária nesse período. Para que a
estimativa de remoção seja representativa da área de estudo devem ser efetuados no mínimo 3
replicados para cada biótopo/habitat.
Para avaliar a frequência de voo através da linha e para estimar índices de abundância de aves
deverão ser realizados censos nas mesmas épocas em que as campanhas de prospeção de
cadáveres serão efetuadas (invernada, nidificação, dispersão de juvenis e migração pósreprodutora). De forma a garantir a significância estatística dos resultados, deverão ser efetuados
pelo menos 2 pontos por biótopo, duas vezes por estação de amostragem.
d) Relação entre fatores ambientais a monitorizar e parâmetros do projeto
A integração de toda a informação e dos dados recolhidos durante o período de monitorização
deverá permitir determinar quais os impactes das linhas sobre a avifauna local, se os houver,
quais as espécies mais afetadas, quais os biótopos e épocas do ano mais sensíveis. Perante os
resultados, será avaliada a necessidade de prolongamento da monitorização.
A comparação da mortalidade verificada durante as campanhas, com a frequência com que as
aves atravessam as linhas, permite estimar probabilidades de colisão, sendo possível discriminar
os resultados em função dos biótopos e da diversidade específica. A significância dos impactes
pode ser assim avaliada com base na análise estatística da mortalidade, em termos das
populações presentes na região atravessada pelas infraestruturas.
e) Medidas de gestão ambiental a adotar face aos resultados da monitorização
Em caso de verificação de situações consideradas críticas no que diz respeito à mortalidade de
aves, em particular no que concerne a espécies importantes, em termos de conservação ou a um
elevado número de espécies, deverá ser ponderada a implementação de medidas adicionais, que
deverão passar pelo fomento e gestão do habitat de forma a contrariar a tendência de declínio
verificada ou pela adoção de medidas adicionais tendentes à redução ou neutralização das
colisões.
f)

Periodicidade dos relatórios de monitorização e critérios para a revisão do programa de
monitorização.
No final de cada ano de monitorização deve ser efetuado um relatório técnico (entregue num
período máximo de 40 dias após a realização da última amostragem do ano), cuja estrutura
deverá estar de acordo com o anexo V da Portaria n.º 330/2001, de 2 de abril, ou legislação
posterior que a venha a alterar.
Esse relatório técnico deve apresentar os trabalhos efetuados no ano a que diz respeito, bem
como uma comparação com os trabalhos dos anos precedentes, de modo a fazer todo o historial
do programa de monitorização. Deverá também avaliar a eficácia das metodologias utilizadas
para a monitorização, bem como propor uma alteração das mesmas, caso a equipa responsável
pelo programa entenda que se afigura necessário.
No último ano dos trabalhos deverá ser apresentado um relatório final com a descrição de todos
os trabalhos desenvolvidos e resultados obtidos durante o programa. Este relatório final deverá
ser conclusivo quanto aos impactes provocados pelas linhas sobre a avifauna, em termos de
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efeito de exclusão e mortalidade, e desenvolver uma abordagem comparativa com outros
trabalhos referentes a impactes de linhas elétricas sobre a avifauna, realizados em Portugal.
2. Novo Estudo de Impacte Sonoro que deverá incluir:
a) Nova campanha de caracterização da situação preexistente, tendo em atenção o traçado final da
linha e a localização definida para a subestação;
b) Novas estimativas do ruído particular, do ruído ambiente e do nível de avaliação (este último, se
necessário) para avaliação de impactes no ambiente sonoro;
c) Nova avaliação de impactes no ambiente sonoro, tendo em atenção as cartas de classificação
acústica já aprovadas no âmbitos dos PDMs em vigor e aquelas que se encontrem em fase final
de aprovação durante a elaboração da fase seguinte dos estudos, no caso dos PDMs que se
encontrem em revisão;
d) Eventual dimensionamento de medidas de minimização para a subestação ou eventual de
afastamento da linha, se tal se revelar necessário face à avaliação de impactes;
e) Avaliação de impactes na fase de construção, tendo em atenção o efetivo desenrolar das
operações de construção, a localização do(s) estaleiro(s) e os percursos de obra selecionados,
tanto para apoio às movimentações de terra como para acesso aos apoios e estiramento da linha.
Na sequência dos impactes identificados, deverão ser propostas as medidas de minimização
adequadas à fase de Projeto de Execução.
3. Demonstração de que, para as operações de construção que impliquem significativas movimentações
de terra, será assegurado que as deslocações dos veículos pesados não se irão aproximar demasiado
de recetores sensíveis ou mesmo de aglomerados populacionais.
4. Plano de Monitorização do Ambiente Sonoro, tanto para a fase de construção como de exploração
nos recetores mais próximos. A identificação desses recetores resultará de uma análise conjugada
das conclusões do estudo de impacte sonoro realizado para a fase de elaboração do Projeto de
Execução da linha e da subestação com a proximidade relativa desses recetores e o fator de incerteza
associado às previsões.
5. Identificação das afetações diretas das futuras linhas nas áreas agrícolas que não puderem ser
evitadas, nomeadamente, a área afetada e a ocupação do solo existente.
6. Identificação de todos os lugares, edifícios habitações e quintas e/ou pequenas explorações,
equipamentos sociais e todos os recetores sensíveis possivelmente afetados, direta ou indiretamente,
quer em fase de obra quer em fase de exploração, indicando as respetivas distâncias à área do
projeto, com o recurso a cartografia de apoio.
7. O Projeto de Integração Paisagística (PIP) elaborado para a subestação no âmbito do Estudo Prévio
deverá ser desenvolvido e detalhado de modo a minimizar o impacte cénico desta infraestrutura,
nomeadamente da plataforma criada para a instalação da mesma e dos respetivos acessos, para os
observadores mais próximos. O PIP a apresentar deverá incluir todas as peças (desenhadas e
escritas) que compõem um projeto deste tipo, incluindo memória descritiva e justificativa, plano de
plantação e de sementeiras, plano de manutenção, etc., assim como um faseamento das ações
previstas, compatível com as fases de implementação da subestação.
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8. Localização prevista para os estaleiros, eventuais áreas de depósito, bem como o Plano de Acessos
(que inclua os acessos novos e a beneficiar). O Plano de Acessos deve incluir cartografia à escala
mínima de 1:2 000 com representação do acesso para cada apoio através de cor ou trama e
diferenciando se se trata de um novo acesso, de um acesso existente ou de um a beneficiar. Este
informação deverá ainda incluir o(s) acesso(s) à Subestação.
Esta informação deverá ser acompanhada da respetiva análise de impactes com proposta de medidas
de minimização adequadas à fase de Projeto de Execução.
Na definição do Plano de Acessos, deverão ser privilegiados os acessos/caminhos existentes (ou de
áreas intervencionadas no âmbito de outras obras) em detrimento da abertura de novos acessos. O
Plano de Acessos deverá procurar minimizar a afetação de recetores sensíveis, de solos e de
vegetação, pelo que a abertura de novos acessos deverá ser efetuada apenas se estritamente
necessária.
Relativamente ao Património Cultural, o Plano de Acessos deverá atender aos seguintes aspetos:
a) Deve proceder-se à caracterização prévia das áreas dos acessos através da realização de
prospeção arqueológica sistemática, devendo-se efetuar a avaliação dos impactes para todos os
apoios;
b) Na abertura de novos acessos ou na beneficiação de acessos existentes para a construção da
Linha dever-se-á evitar a afetação das ocorrências patrimoniais identificadas durante os trabalhos
de prospeção arqueológica sistemática prévia.
9. Plano de monitorização dos campos eletromagnéticos, quer para a fase de construção, quer na fase
de exploração. O plano de monitorização a apresentar no RECAPE deverá ser acompanhado da prévia
validação por parte da Direção-Geral de Saúde. Na sua elaboração deverão ser considerados os
parâmetros de referência adequados, de acordo com o disposto na legislação em vigor.
10. Programação temporal detalhada das diferentes etapas da fase de construção (designadamente da
preparação da obra, execução da obra e final da execução da obra), bem como da fase de
exploração.
11. Peças desenhadas dotadas de informação atualizada e pormenorizada, compatível com a fase de
Projeto de Execução, necessárias à caracterização e localização do projeto, ao aprofundamento e
pormenorização dos impactes ambientais considerados relevantes e à demonstração do cumprimento
dos termos e condições fixados na DIA.
12. Planos de Acompanhamento Ambiental das Obras de construção da linha elétrica e da subestação,
onde se inclua o planeamento da execução de todos os elementos das obras e a identificação e
pormenorização das medidas de minimização a implementar na fase da construção e respetiva
calendarização.
13. Plano de Emergência Ambiental, que deve prever os meios de atuação em casos de derrames e de
outras situações que possam causar a poluição ou degradação do meio envolvente.
14. Sistematização das medidas de minimização a adotar na fase prévia à construção e nas fases de
construção e de exploração.
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Esta sistematização deverá proceder à adequação das medidas de minimização aos Projetos de
Execução que vierem a ser desenvolvidos e considerar ainda a adoção de outras medidas que, face
ao maior aprofundamento da identificação e avaliação dos impactes nas fases subsequentes de
desenvolvimento do Projeto de Execução, se venham a considerar relevantes.
Na realização desta sistematização deverá ser considerada a listagem "Medidas de Minimização Gerais
da Fase de Construção" (disponível no sítio da Internet da APA, I.P.), bem como a sua conjugação
com as medidas de minimização apresentadas no EIA e na DIA.
Esta sistematização deverá especificar as medidas a adotar em cada fase (prévia à construção,
construção e exploração), com identificação da sua proveniência, incluindo a respetiva descrição,
localização e calendarização, bem como as responsabilidades de implementação e de verificação das
mesmas.
ELEMENTOS A APRESENTAR PREVIAMENTE AO LICENCIAMENTO
15. Nas áreas percorridas por incêndios há menos de 10 anos deverá ser dado cumprimento ao definido
no n.º 2 do Decreto-Lei n.º 327/90, de 22 de outubro, com a redação atual, mediante despacho
conjunto dos ministros competentes em razão da matéria, de modo a ser efetuado o levantamento da
proibição estipulada no n.º 1 do artigo 1º deste diploma, que refere que nestas áreas é proibida a
construção de quaisquer edificações ou construções, bem como a alteração à morfologia do solo ou
do coberto vegetal.
MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO
As medidas previstas para a fase de elaboração do Projeto de Execução devem ser integradas nos
Projetos de Execução a apresentar. Todas as medidas de minimização dirigidas às fases prévia à
construção e de construção devem constar do caderno de encargos da empreitada e nos contratos de
adjudicação que venham a ser produzidos pelo proponente, para efeitos de construção do projeto.
MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO DE CARÁCTER GERAL
Fase de elaboração do Projeto de Execução
GER1. O Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos de Construção e Demolição (PPGRCD) deve integrar
os elementos do Projeto de Execução.
GER2. Na definição dos locais para a colocação de apoios devem ser privilegiadas as extremas dos
terrenos e a proximidade a acessos.
Fase de construção
GER3. Realizar Formação Ambiental, com vista à sensibilização ambiental dos trabalhadores e
encarregados envolvidos na execução das obras 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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GER4. Os acessos abertos que não tenham utilidade posterior deverão ser desativados, procedendo-se à
criação de condições para a regeneração natural da vegetação, nomeadamente através da
descompactação do solo.
MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO DE CARÁCTER ESPECÍFICO
GEOMORFOLOGIA E GEOLOGIA
Fase de elaboração do Projeto de Execução e de construção
GEO1. Em fase de reconhecimento geológico-geotécnico que anteceda a elaboração do Projeto de
Execução ou durante a fase de obra, deverá ser referenciada qualquer ocorrência geológica de interesse
conservacionista, observada no perímetro afetado ou nas proximidades.
GEO2. Considera-se que pedreiras, áreas potenciais, concessões mineiras e pedidos de prospeção e
pesquisa acarretam, para todos os efeitos e simultaneamente, condicionantes, servidões e restrições de
utilidade pública, pelo que será de evitar o atravessamento de espaços de indústrias extrativas, assim
considerados em sentido lato, inclusive porque, por exemplo para o caso de pedreiras, será de prever que
o uso de explosivos possa ser frequente.
GEO3. Na fase de elaboração do Projeto de Execução da subestação deverá ser reanalisada a inserção
da plataforma na topografia, tendo em conta o balanço de terras, de forma a minimizar o volume de
terras a enviar para aterro ou a obter em mancha de empréstimo.
Fase de construção
GEO4. Assegurar todas as medidas necessárias à estabilidade das vertentes e taludes, nomeadamente
através da modelação adequada de taludes e áreas envolventes, de forma a minimizar eventuais riscos
de erosão e instabilidade, em particular tendo em conta os períodos de maior precipitação.
GEO5. Dado o relevo por vezes muito acentuado, a seleção dos locais e a implementação na fase de
obra deverá ter apoio geotécnico, com particular atenção em zonas de encosta e em áreas superficiais
caracterizadas por estado de alteração mais avançada.
RECURSOS HÍDRICOS
Fase de elaboração do Projeto de Execução
RH1.

Sempre que tecnicamente viável, evitar a localização de apoios nas imediações de linhas de

escorrência ou linhas de água temporárias, especialmente em zonas mais declivosas (assegurando que os
apoios se implantem, no mínimo, a mais de 10 m das linhas de água). Quando tal não seja possível,
mediante autorização prévia da APA, I.P./ARH do Norte, os apoios podem ser implantados na faixa
compreendida entre os 5 e os 10 m, contados a partir da linha que limita o leito da linha de água.
RH2.

Adotar medidas de minimização tendentes a minorar os impactes sobre os leitos e margens dos

cursos de água pela drenagem das águas pluviais, sobretudo as provenientes da plataforma da
subestação, nomeadamente a criação de bacias de retenção.
RH3.

Efetuar a descarga das águas pluviais nos leitos dos cursos de água no sentido da corrente e

eventual reforço do leito no local da descarga para evitar a erosão do mesmo.
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Fase de construção e de exploração
RH4.

Assegurar o encaminhamento das águas residuais do tipo doméstico para uma ETAR urbana

devidamente licenciada.
ECOLOGIA
Fase de elaboração do Projeto de Execução
ECO1. Deverá ser selecionada criteriosamente a localização dos apoios de forma a evitar-se a afetação
dos biótopos bosque de folhosas, afloramentos rochosos e do habitat natural prioritário 91E0-florestas
aluviais de Alnus glutinosa e Fraxinus angustifolia. No troço T16 deverá ainda evitar-se a afetação do
habitat 4030-charnecas secas europeias na zona que dá acesso à subestação de Vila Fria B.
ECO2. Deverão ser definidos os troços a sinalizar com dispositivos salva-pássaros (ou Bird Flight

Diverters – BFD) nos cabos de guarda, de acordo com as áreas de maior sensibilidade para as aves.
Fase de construção
ECO3. Os exemplares adultos de espécies arbóreas autóctones, como carvalhos ( Quercus robur e Q.
pyrenaica), sobreiros (Quercus suber), azevinhos (Ilex aquifolium), amieiros, (Alnus glutinosa), freixos
(Fraxinus angustifolia) e salgueiros (Salix sp.) deverão ser sinalizados junto às áreas a intervencionar, de
forma a evitar a sua afetação e/ou destruição. A decisão sobre os exemplares a sinalizar deverá ser
tomada no local. Esta sinalização deverá ser mantida durante o período em que a obra decorre no local
de cada apoio.
ECO4. No caso de virem a ser afetadas áreas de regeneração natural de carvalho-negral (Quercus

pyrenaica) ou sobreiro (Quercus suber), não deve haver eliminação dos exemplares destas espécies,
aquando da abertura da faixa de proteção à linha.
ECO5. Deverá evitar-se o alargamento de caminhos junto aos quais se verifique a presença de
azevinhos.
ECO6. A desmatação deverá ser limitada à área essencial para o bom funcionamento da obra, devendo
proceder-se, sempre que possível, apenas ao decote da vegetação, evitando a abertura de espaços que
potenciam a invasão de espécies exóticas invasoras.
ECO7. Deverá ser instalada sinalização das linhas com BFD ( Bird Flight Diverters) nas áreas dos vales
dos grandes rios, uma vez que estes constituem corredores preferenciais para a dispersão de aves de
rapina e outras planadoras. Assim, deverão ser sinalizados os vãos da linha elétrica que atravessam os
corredores ecológicos que decorrem ao longo dos rios Ave e Cávado, numa faixa de 1 km. Deverá ser
ainda sinalizado o troço que atravessa o rio Neiva, também numa faixa de 1 km.
Esta sinalização deverá ser feita através de sinalizadores em espiral de fixação dupla, de 35 cm de
diâmetro, em cores vermelha e branca, devendo as referidas cores ser alternadas em cada cabo de terra,
de forma a que resulte um perfil de um sinalizador em cada 10 m, ou seja, os sinalizadores deverão ser
dispostos de 20 em 20 m, alternadamente em cada cabo de terra.
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ECO8. A abertura de acessos aos locais de implantação dos apoios deverá ser reduzida ao estritamente
necessário, devendo ser utilizados, sempre que possível, acessos já existentes. Os novos acessos a abrir
deverão evitar a afetação de afloramentos rochosos.
Fases de construção e de exploração
ECO9. Na abertura e manutenção da faixa de proteção da linha elétrica não deverá proceder-se ao corte
de exemplares arbóreos de carvalho (Quercus robur e Q. pyrenaica) ou sobreiros (Quercus suber), os
quais deverão ser apenas alvo de decote.
ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO
Fase de elaboração do Projeto de Execução
OT1.

A implantação de apoios deve evitar, sempre que tecnicamente viável, a interferência com

manchas de RAN e REN.
SOLOS, OCUPAÇÃO E USOS
Fase de elaboração do Projeto de Execução
SOU1. Implantar os apoios de modo a tentar minimizar a interferência com solos de capacidade de uso
elevada (classe A).
SOCIO-ECONOMIA
Fase prévia à construção
SE1.

Promover a divulgação do projeto através de um Plano de Comunicação, pelos meios locais, por

exemplo, nas Juntas de Freguesia e adotar um dispositivo de atendimento ao público para a receção de
reclamações, sugestões e/ou pedidos de informação sobre o projeto, o qual deve estar operacional antes
do início da obra e prolongar-se 1 ano após o início da exploração.
No âmbito deste dispositivo de atendimento ao público, deve ser disponibilizado um livro de registo quer
nas Juntas de Freguesia da área de influência do projeto, quer no estaleiro de apoio à empreitada
(somente durante a fase de construção), com o objetivo de facilitar a recolha de eventuais
queixas/reclamações, sugestões e/ou pedidos de informação pela população, para posterior análise e
definição de soluções aos problemas apresentados.
Findo o tempo de vigência do dispositivo de atendimento ao público, em fase de exploração, deve ser
elaborado e enviado à Autoridade de AIA, um relatório que apresente os resultados de todos os contatos
efetuados no âmbito do projeto, contemplando a apresentação do processamento das reclamações e/ou
pedidos de informação constantes nos referidos livros de registo, bem como o seguimento que lhes foi
dado pela REN, S.A. .
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PAISAGEM
Fase de construção
PAI1. Deve ser evitada a criação de taludes de grande dimensão e declive na abertura de acessos
temporários; quando absolutamente necessários, os mesmos deverão ser alvo de recuperação assim que
possível, para sua rápida estabilização.
PAI2. A área de intervenção deverá restringir-se ao estritamente necessário e deve estar devidamente
balizada.
PAI3. 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.
PAI4. Os trabalhos de desmatação e decapagem de solos deverão ser limitados às áreas estritamente
necessárias, quer no que se refere aos acessos a melhorar e a construir, quer no terreno envolvente aos
apoios.
PAI5. As terras provenientes da decapagem do solo deverão ser posteriormente utilizadas na
recuperação das áreas afetadas temporariamente no decorrer da implementação do projeto.
PAI6. Todas as áreas afetadas, incluindo todas as áreas envolventes perturbadas durante a obra,
deverão ser recuperadas procedendo-se à criação de condições para a regeneração natural da vegetação,
ou, no caso de áreas agrícolas, para a sua reativação.
PAI7. Quando se recorrer a plantações ou sementeiras, sob pretexto algum deverão ser usadas
espécies alóctones para as quais tenha sido observado comportamento invasor em território nacional.
Todos os exemplares a plantar devem apresentar-se bem conformados e em boas condições
fitossanitárias. Deverão ser privilegiadas as espécies da flora local.
PAI8. Após desativação dos estaleiros deverá proceder-se à recuperação da área afetada, com
reposição da ocupação do solo anterior.
PATRIMÓNIO
Fase de elaboração do Projeto de Execução/RECAPE
PAT1. Para a elaboração do Projeto de Execução deve ser efetuada a prospeção arqueológica
sistemática dos corredores selecionados, numa faixa de 100 m de largura do eixo da linha projetada, e de
todas as componentes de projeto, como acessos, estaleiros, etc. O relatório de Trabalhos Arqueológicos
(prospeção) deve ser apresentado no RECAPE, bem como a demonstração dos ajustes que os respetivos
resultados tiveram no Projeto de Execução.
PAT2. Na fase da elaboração do Projeto de Execução, quando por razões técnicas do Projeto, não
houver possibilidade de proceder a alterações pontuais de traçado ou de localização dos respetivos
componentes, a destruição total ou parcial de um Sítio deverá ser assumida no RECAPE como inevitável.
Deve ficar também expressamente garantida a salvaguarda pelo registo arqueológico da totalidade dos
vestígios e contextos a afetar diretamente pela obra. No caso de elementos arquitetónicos e etnográficos,
através de registo gráfico, fotográfico e da elaboração de memória descritiva; no caso de sítios
arqueológicos, através da sua escavação integral.
PAT3. A Carta de Condicionantes à localização dos Estaleiros, manchas de empréstimo e depósito, com
a implantação dos elementos patrimoniais identificados, deve integrar o Caderno de Encargos da Obra.
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PAT4. A Carta de Condicionantes patrimoniais deverá interditar, em locais a menos de 50 m das
ocorrências patrimoniais, a instalação de estaleiros, acessos à obra e áreas de empréstimo/depósito de
inertes; na fase obra a mesma deverá ser facultada a cada empreiteiro.
PAT5. O RECAPE deverá ainda prever a realização da prospeção arqueológica das zonas de estaleiro,
manchas de empréstimo e depósito de terras, caminhos de acesso à obra, caso as mesmas se encontrem
fora das áreas prospetadas nessa fase ou que tivessem apresentado ausência de visibilidade do solo.
PAT6. Nos trabalhos de caracterização patrimonial, a efetuar no âmbito da elaboração do RECAPE,
dever-se-á proceder à identificação e avaliação no troço T5 da ocorrência patrimonial GPC.1720C do
Município de Vila Nova de Famalicão, correspondente ao Conjunto de Fiães. Na fase da elaboração do
Projeto de Execução dever-se-á proceder ao afastamento da linha e apoios para uma distância superior a
100 m, procurando evitar a afetação da área de enquadramento visual deste conjunto patrimonial.
PAT7. Na fase prévia à elaboração do Projeto de Execução, para a definição da área de implantação da
Subestação S”VIB”-A, deverão ser executadas sondagens arqueológicas manuais de diagnóstico na
ocorrência n.º 103.
PAT8. A elaboração do Projeto de Execução da Subestação S”VIB”-A deverá ter em consideração os
resultados das sondagens arqueológicas a efetuar em fase prévia na ocorrência n.º 103, fazendo o
RECAPE a demonstração dos eventuais ajustes.
PAT9. Na fase de elaboração do Projeto de Execução, relativamente às ocorrências patrimoniais n.º
115, 116, 118, 119, 126, 128 e 129, dever-se-á proceder ao afastamento da linha e apoios para uma
distância superior a 100 m, bem como prever o mesmo afastamento relativamente às restantes
infraestruturas para a fase de construção, como acessos e estaleiros.
PAT10. Na fase de elaboração do Projeto de Execução dever-se-á proceder ao afastamento da linha e
apoios para uma distância superior a 50 m, bem como prever o mesmo afastamento relativamente às
restantes infraestruturas para a fase de construção, como acessos e estaleiros, relativamente às
ocorrências patrimoniais n.º 121, 122, e 132.
PAT11. Na fase de elaboração do Projeto de Execução, o traçado da linha na área limítrofe à ocorrência
n.º 120 deverá ser afastado para o lado Este do troço do corredor aprovado, respeitando-se o
afastamento mínimo de 50 m do limite definido no PDM, nomeadamente relativamente às restantes
infraestruturas para a fase de construção, como acessos e estaleiros.
PAT12. Na fase de elaboração do Projeto de Execução, relativamente à ocorrência patrimonial
n.º 193 dever-se-á proceder ao afastamento da linha e apoios para uma distância superior a 50 m do
limite definido no PDM, bem como prever o mesmo afastamento relativamente às restantes
infraestruturas para a fase de construção, como acessos e estaleiros.
PAT13. Na fase de elaboração do Projeto de Execução, o traçado da linha na área limítrofe às ocorrências
identificadas na pesquisa documental como n.º 105 e 106, e à ocorrência n.º 127, deverá ser afastado
para o lado Este do troço do corredor aprovado, respeitando-se o afastamento mínimo de 50 m desta
última, prevendo igual afastamento relativamente às restantes infraestruturas para a fase de construção,
como acessos e estaleiros.
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PAT14. Na fase de elaboração do Projeto de Execução, o traçado da linha na área limítrofe à ocorrência
n.º 114 deverá ser afastado para o lado Oeste do troço do corredor aprovado, respeitando-se o
afastamento mínimo 50 m do limite definido no PDM, bem como prever o mesmo afastamento
relativamente às restantes infraestruturas para a fase de construção, como acessos e estaleiros.
PAT15. Na fase de elaboração do Projeto de Execução, no Troço 12B o traçado da linha na área limítrofe
às ocorrências identificadas na pesquisa documental como n.º 422 e 423 deverá ser afastado para o lado
Este do corredor aprovado.
PAT16. Na fase de elaboração do Projeto de Execução, no troço T16 o traçado da linha na área limítrofe
às ocorrências identificadas na pesquisa documental como n.º 91, 92 e 93 deverá ser afastado para o
lado Oeste do corredor aprovado.
PAT17. Em caso da inevitabilidade da afetação das ocorrências patrimoniais n.º 144, 145, 164 e 165, o
RECAPE deverá propor medidas de minimização específicas, como a conservação in situ ou o registo e
transladação para local adequado na proximidade.
Fases prévia à construção e de construção
PAT18. Deverá ficar previsto pelo RECAPE que na fase prévia à obra deverão ser executadas sondagens
arqueológicas mecânicas de diagnóstico nos apoios localizados na imediação da ocorrência n.º 120,
povoado de S. Mamede / Penedo do Ladrão.
PAT19. Deverá ficar previsto que o acompanhamento arqueológico a executar na fase de obra deverá ser
efetuado de modo efetivo, continuado e direto por um arqueólogo em cada frente de trabalho sempre
que as ações inerentes à realização do projeto não sejam sequenciais mas simultâneas.
PAT20. O acompanhamento arqueológico da obra deverá incidir em todos os trabalhos, durante a
instalação de estaleiros, 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.
PAT21. Após a desmatação, deverá ser efetuada prospeção arqueológica sistemática das áreas de
incidência direta de todas as componentes de obra.
PAT22. As ocorrências arqueológicas que forem reconhecidas durante o acompanhamento arqueológico
da obra devem, tanto quanto possível, e em função do valor do seu valor patrimonial, ser conservadas in

situ (mesmo que de forma passiva), no caso de estruturas, de tal forma que não se degrade o seu estado
de conservação atual ou salvaguardadas pelo registo.
PAT23. Os resultados obtidos no acompanhamento arqueológico poderão determinar a adoção de
medidas de minimização específicas (registo documental, sondagens de diagnóstico, escavações
arqueológicas, entre outras) nomeadamente no caso de não ser possível determinar a importância
científica e patrimonial das ocorrências então identificadas.
PAT24. Achados arqueológicos móveis efetuados no decurso da obra deverão ser colocados em depósito
credenciado pelo organismo de tutela.
PAT25. Dever-se-á sinalizar e vedar as ocorrências patrimoniais localizadas no interior da faixa de 25 m
centrada no eixo da linha e junto aos apoios, de forma a evitar a sua afetação pela circulação de pessoas
e máquinas, que aí deverá ser proibida ou muito condicionada.
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PAT26. Dever-se-á efetuar a sinalização das ocorrências situadas, até cerca de 50 m da obra,
condicionando a circulação de modo a evitar a sua afetação.

Eixo da RNT entre "Vila do Conde", "Vila Fria B" e a Rede Elétrica de Espanha, a 400 kV
Estudo Prévio

236

Parecer da Comissão de Avaliação
Procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental N.º 2687

ANEXO I

Ofício da REN, S.A. de agosto de 2014, solicitando a reconfiguração do projeto
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ANEXO II

Localização do projeto
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Enquadramento administrativo (NUT 2, NUT 3 e concelhos)
(Fonte: EIA)
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Enquadramento administrativo (concelhos e freguesias)
(Fonte: EIA)
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ANEXO III

Pareceres das entidades consultadas



Parecer da Autoridade Nacional de Proteção Civil (ANPC)



Parecer da Direção-Geral do Território (DGT)



Parecer da ANA – Aeroportos de Portugal



Parecer da Autoridade Nacional de Comunicações (ANACOM)



Parecer da Direção Regional de Agricultura e Pescas do Norte (DRAP Norte)



Parecer da Direcção-Geral de Energia e Geologia (DGEG)



Parecer da Direção Regional de Economia do Norte (DRE Norte)



Parecer da EDP – Gestão da Produção de Energia



Parecer da REN Gasodutos



Parecer do Estado Maior da Força Aérea (EMFAérea)



Parecer do Ministério da Defesa Nacional – Direção-Geral de Armamento e Infraestruturas de
Defesa (MDN/DGAID)



Parecer da Direção-Geral de Saúde (DGS)
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ANEXO IV

Elementos de Estudo Prévio enviados
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EIXO DA RNT ENTRE "VILA DO CONDE", "VILA FRIA B" E A REE, A 400 KV
PROJETO PRÉVIO

Peças escritas
Memória Descritiva
Anexos à Memória Descritiva
Peças desenhadas

SUBESTAÇÃO VILA FRIA B 400/150 KV
ESTUDO PRÉVIO – INSTALÇÃO INICIAL

Memória Descritiva e Justificativa – Construção Civil
Anexo 1 – Memória Descritiva – Edifício de Comando
Anexo 2 – Memória Descritiva – Casa de Serviços Auxiliares 1
Anexo 3 – Memória Descritiva – Casa de Painel
Anexo 4 – Memória Descritiva – Casa das Bombas 1
Anexo 5 – Sinopse Geológica
Anexo 6 – Estudo de Condicionamento Acústico
Memória Descritiva e Justificativa de Integração Paisagística
Peças Desenhadas
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