
































































































































































































































































































































































 

 

O projecto  Eixo RNT entre Vila do Conde , Vila Fria B  e a Rede Eléctrica de Espanha, a 400Kv, 
proposto pela REN – Rede Eléctrica Nacional S.A., que passa por 8 concelhos do Distrito de Viana do 

Castelo, por Vila Nova de Famalicão e Barcelos no Distrito de Braga e por Vila do Conde e Póvoa de 

Varzim, totalizando a passagem por 121 Freguesias sem que muitas delas não tenham tido 

conhecimento e onde na maior parte dos municípios sem qualquer debate publico sobre esta 

matéria.  

Considerando os riscos para a saúde pública por exposição prolongada a radiações electromagnéticas 

decorrentes das linhas de transporte de energia,  segundo estudos da Organização Mundial de Saúde 

apontando para a necessidade de ser estabelecido o princípio da precaução, devido a estudos que 

apontam, nas suas conclusões para uma relação directa entre a instalação destas estruturas e o 

aumento de casos do foro oncológico, maior ocorrência de leucemia, doenças de Alzheimer ou 

esclerose lateral amiotrófica. 

 -Tendo em consideração que a linha agora proposta prevê o transporte de energia numa                    

potência inaudita em Portugal, 

- Tendo em consideração a falta de definição rigorosa do traçado que permita avaliar com detalhe a 

proximidade desta às actividades humanas;  

-Tendo em consideração os valores paisagísticos e culturais em presença no território atravessado; 

 - Tendo em consideração o desconhecimento sobre os impactos negativos das radiações emitidas 

sobre a fauna e a flora;  

- Tendo em consideração o desconhecimento dos impactos negativos das radiações sobre os 

produtos agro-pecuários de excelência da região; 

 - Tendo em consideração o profundo desconhecimento das populações afectadas sobre a passagem 

desta linha; 

-Sabendo que várias Juntas de Freguesias não receberam o estudo de Impacte Ambiental 

atempadamente; 

As estruturas locais do Bloco de Esquerda dos distritos de Viana do Castelo, Braga e Porto exigem: 

 1- Que o prazo de consulta pública seja alargado até ao final de Março do corrente ano;  

2- Que no seu decurso sejam promovidas apresentações e debates com especialistas em todos 

os concelhos afectados;  

3- Que para esses debates sejam convocadas activamente as populações mais afectadas.  

4- Que se estudem outras formas  alternativas à passagem desta linha de muito alta tensão. 

 

As Comissões Coordenadoras de Braga, Porto e Viana do Castelo 

Fev/2014 



 

 

 



































































































































































 
 

Exmo. Senhor 

Presidente da Agência Portuguesa do Ambiente 

Rua da Murgueira, 9/9A - Zambujal Ap. 7585 

2610-124 Amadora 

geral@apambiente.pt 

 

Assunto: Estudo Prévio do Eixo da RNT entre “Vila do Conde”, 

“Vila Fria B” e a Rede Eléctrica de Espanha a 400 KV – 

Consulta Pública  

Proponente: REN – Rede Nacional, S.A. 

Licenciador: Direcção-Geral de Energia e Geologia (DGES) 

Interessado: CDBB – Conselho Directivo dos Baldios do Bárrio, 

pessoa colectiva n.º 902 001 779, com sede no lugar de Amorim, 

Bárrio, 4990-540 Ponte de Lima, com endereço de correio 

electrónico cb.barrio@gmail.com  

Resumo não técnico que integra o estudo de impacte ambiental 

do traçado da RNT entre “Vila do Conde”, “Vila Fria B” e a 

rede eléctrica de Espanha, a 400 kV, projectado pela RZmapa – 

Serviços de Engenharia, S.A, cujo estudo de impacte ambiental 

foi realizado pela Atkins (Portugal), Lda. 

Nos termos do Decreto-Lei 69/2000, de 3 de Maio, com as 

alterações introduzidas pela redacção dada pelo Decreto-Lei 

n.º 197/2005, de 8 de Novembro, e, na qualidade de interessado 

na acepção da definição estabelecida na al. r), vem este Órgão 

Administrativo eleito pela Assembleia de Compartes dos Baldios 

do Bárrio exercer o direito de pronúncia sobre o estudo prévio 

do projecto do Eixo da RNT entre “Vila do Conde”, “Vila Fria 

B” e a Rede Eléctrica de Espanha a 400 KV. 



 
 
Tratando-se de um projecto de grande envergadura e de grande 

impacte ambiental nas áreas atravessados e nos terrenos sobre 

administração do Conselho Directivo é de lamentar que este 

órgão de administração não tenha sido informado sobre o 

projecto em discussão pública, inclusive, do prazo para se 

pronunciar, que só por mero acaso tal fora por que fora 

prorrogado. 

Sendo o Ambiente uma área multidisciplinar pelo seu carácter 

difuso e transversal, mesmo na ordem jurídica, não se 

compreende por que razão o estudo de impacto ambiental (apenas 

se conhece o relatório não técnico) não tenha tido em conta 

todas as disciplinas abrangidas, de forma directa e difusa, 

pela execução e exploração de uma infra-estrutura desta 

dimensão e natureza, as quais parecem ter sido negligenciadas, 

designadamente: efeitos sobre a economia local; sobre a saúde 

pública; sobre a desvalorização da propriedade; sobre a 

distância às habitações (médias e desvio padrão) sobre 

sustentabilidade dos ecossistemas; sobre os aquíferos; sobre 

as reservas agrícolas e ecológicas; sobre a coesão territorial 

e social das populações directamente afectadas, bem como, e 

talvez, o mais importante, o impacte cumulativo desta infra-

estrutura com o das outras infra-estruturas de grande dimensão 

já de si causadoras de grandes impactes ambientais. 

Acresce também o que refere o próprio relatório sobre os 

aspectos concretos directamente relacionados com a obra e a 

exploração da infra-estrutura, cujo impacto sobre o 

ordenamento do território e as condicionantes, servidões e 

restrições de utilidade pública, limitação da utilização da 

propriedade, riscos eléctricos, poluição sonora, perturbação 

visual, plataformas com 400 m2 para os apoios, vales 

atravessados, condicionamento de actividades agrícolas e 



 
 
florestais, iniciam-se com a execução do projecto e prolongam 

para a fase de exploração da infra-estrutura, onde adquirem um 

carácter permanente, e as consequências também duradouras. 

Os impactes resultantes, tais como a emissão de campos 

eléctricos, magnéticos, electromagnéticos, sonoros, eventuais 

riscos na fisiologia humana tendem a aumentar no tempo com a 

acumulação de radiação.  

 A Portaria n.º 1421/2004, de 23 de Novembro definiu o limite 

básico para a população em geral 2 mA/m2, limite válido para 

campo eléctrico inferior a 5 kV/m e campo magnético inferior a 

100 µT, mas mesmo assim, constituem valores muito elevados. 

Muitas linhas de transmissão em Muito Alta Tensão, acima de 

220 kV, têm campos eléctricos nos corredores de passagem 

superiores aos valores de referência da ICNIRP, cujo 

cumprimento estrito dos seus limites requer que as companhias 

de electricidade ou reduzam os campos eléctricos, modificando 

as suas linhas da transmissão, ou tenham que impedir o acesso 

do público aos corredores de passagem  (Sá, 2011, p. 14). 

Mas também há países que definiram políticas mais seguras, 

fixando distâncias de segurança, enquanto a Turquia obriga 

desde 2006 a que as linhas de 400 kV sejam enterradas (Sá, 

2011, p. 39). 

Em Portugal, a Lei 30/2010, de 2 de Setembro, estabelece a 

protecção contra exposição aos campos eléctricos e magnéticos 

derivados de linhas, de instalações e de equipamentos 

eléctricos (LPCECEM), mas ainda não regulamentada. 

Sobre os perigos de saúde existe uma série de bibliografia 

publicada sobre o tema que evidencia, acima de determinados 

valores dos campos eléctricos, magnéticos, electromagnéticos e 



 
 
sonoros, uma correlação efectiva entre a existência destes 

campos e a leucemia infantil, alguns tipos de cancro, ritmo 

cardíaco alterado, abortos espontâneos, nascimentos 

prematuros, suicídios, etc.. 

Os resultados de estudos epidemiológicos realizados demonstram 

uma associação entre a exposição a campos magnéticos de 

frequências extremamente baixas e o risco de leucemia infantil 

(Schüz & AhLbom, 2008). Também o estudo realizado por Schüz em 

2011 comprova que o risco permanece válido (Schüz, 2011).  

Outro efeito na saúde humana resulta da exposição à radiação 

electromagnética, na forma de ondas sonoras, medidas em Hetz 

(Hz). A 50 Hz, o comprimento de onda de um campo magnético é 

de 6000 km. Diferentes autores citados por Henshaw reportam 

uma associação entre campos magnéticos e depressão, sintomas 

depressivos ou com suicídios Perry et al. citado por Hensahaw 

sugere um aumento de 40% do risco de suicídio acima de 0.1 µt. 

A radiação electromagnética produzida pelo efeito de corona, 

cujos iões podem ser levados pelo vento, verificando-se 

presença de iões de corona entre 2.7 e 7km de uma linha de 275 

kV, os quais podem ser depositados nos pulmões por inalação 

(Henshaw, 2002). 

Grande parte dos investigadores alerta para a necessidade de 

legislação para proteger quer os trabalhadores da indústria 

eléctrica quer das pessoas que vivem debaixo e nas 

proximidades destes corredores de alta e muito alta tensão. 

O grupo internacional Bioiniciativa suspeita que os campos 

electromagnéticos são responsáveis por uma lista de patologias 

similares às provocadas pela radioactividade e defendem que as 

linhas de alta tensão sejam enterradas. 



 
 
 A falta de legislação que proteja os cidadãos (resta-nos 

atender ao Comité Europeu para a Normalização Electrotécnica 

(CENELEC) com capacidade vinculativa para Portugal), a 

aparente falta de transparência com que estes processos 

parecem ser tratados, contracenadas com a bibliografia 

publicada, levanta muitas preocupações e suspeitas sobre as 

reais consequências, principalmente em relação aos 

directamente e indirectamente afectados e que já foram 

prejudicados por outras intervenções similares e mudanças do 

equilíbrio natural do meio ambiente em que se inserem, onde o 

direito de propriedade e de pertença é cada vez menor e o 

direito de servidão administrativa. 

Este teve início constituição de reservas ecológicas que 

desvalorizaram a propriedade, e no caso da propriedade sem 

aptidão agrícola, passou a ter um valor insignificante, 

contribuindo para o bem de todos: “direito difuso”, com a 

contribuição de alguns, enquanto a propriedade localizada em 

zonas urbanas sofreu especulação imobiliária, não tendo havido 

coragem para implementar um sistema de perequação que 

permitisse alguma justiça e minimizasse os danos dos 

prejudicados. 

O desinvestimento nos meios rurais e de montanha tem sido uma 

constante, com fechos de escolas, equipamentos desportivos, 

leva ao abandono do meio rural, ao abandono da propriedade, ao 

abandono das matas, à deflagração de mais incêndios, a menor 

coesão social e territorial. 

Mas neste caso concreto, há uma acumular de impactes que não 

foram tidos em conta neste estudo, designadamente os 

provocados por outras infra-estruturas que atravessam este 

vale: A3, rede de Gás Natural, e futuramente o TGV, também com 

passagem proposta para este vale, os quais não foram 



 
 
considerados e deviam tê-lo sido: o impacte ambiental não será 

o mesmo quando se tem apenas uma infra-estrutura ou se tem 

várias que percorrem o mesmo vale em toda a sua maior 

dimensão. 

Para este vale da (do rio) Labruja, o projecto prevê 

corredores alternativos que inicial no nó a Sul do rio Lima, 

através de um corredor T32B (nascente) e o corredor T32C 

(poente). O Corredor T32B bifurca em 2 dois: o T33A que vai 

ligar ao nó T33B e o T38A. 

O corredor T32C atravessa a freguesia de Brandara, Calheiros, 

Cepões e Bárrio, onde se encontra o Nó T33B, donde partem as 

alternativas T33C e T32D. A alternativa T33C contorna a área 

de paisagem protegida de Corno de Bico (APPCB) pelo lado 

poente e a alternativa T32D liga à alternativa T38A, de onde 

parte a alternativa T que contorna a APPCB pelo lado Nascente. 

Existem de facto várias alternativas mas não existe nenhuma 

alternativa ao concelho de Ponte de Lima. A alternativa T32B é 

aquela que a Norte do rio Lima, divide a passagem com o 

concelho dos Arcos de Valdevez, e que menos impacte ambiental 

causa, também pela menor distância que percorre no concelho de 

Ponte de Lima.  

O Corredor T32C é aquele que maior impacto causa nas zonas 

populacionais que esventram. O corredor T33A e o nó T33B são 

localizações que se situam meia encosta, atravessando vales, 

que implicarão à construção de apoios nas cristas desses 

vales, com implicação directa no subsolo e nos sistemas 

aquíferos, pondo em causa grande parte do abastecimento de 

água potável à comunidade local. O facto de haver desde há 

dois anos distribuição pública de água, isso não invalidade 

que o abastecimento continue a ser efeito dados os 



 
 
investimentos que foram feitos pelos interessados para terem 

água potável nas suas habitações, por atraso do Estado em 

assegurar as condições de abastecimento de água atempadamente.  

O estudo de impacte ambiental não faz referência à presença 

humana nos locais de passagem nem qualquer recomendação para 

modificação das linhas de transmissão ou a impedir o acesso 

aos corredores de passagens, sem qualquer referência a 

prescrições mínimas de segurança das pessoas, etc. 

A transversalidade dos problemas causados por esta infra-

estrutura afecta toda a comunidade do Bárrio pelo impacte  

Assim, no que diz respeito aos baldios do Bárrio em particular 

e a toda a comunidade, é dever do Conselho Directivo(CD),  

enquanto Órgão gestor de bens comunitários, alertar as 

entidades competentes sobre o impacte ambiental negativo 

resultante, que uma abordagem mais próxima e mais 

pormenorizada deveriam evidenciar. Como tal parece não ter 

acontecido, aqui fica o contributo do CD, que representa neste 

acto o anseio de toda a comunidade local, a qual também sairá 

lesada se qualquer um destes traçados for avante. 

1. O CD gere um território que é atravessado por qualquer um 

dos corredores, sendo o T32C de 2.800 m e o T33A de 1.500m. 



 
 

 

2. O corredor T32C corta vários percursos estabelecidos e 

marcados no mapa anexo 1: percurso das capelas – pontos A, 

D, F e outros não referenciados; percurso dos penedos –

passando pelo ponto C, pelos penedos da Penedela, pelo 

Penedos de S.Gens, pelos Penedos das Pousas, da Pingalada 

(nó T33B); percurso da mesa dos 4 Abades; 

3. Um dos penedos, o de Penouços, está associado a uma lenda da 

freguesia, tendo por isso valor histórico – Ponto C (anexo 

2); 



 
 

 

4. O T32C corta também uma área destinada a parque de biomassa, 

sendo o único local com uma facha que não se encontra na 

Reserva Ecológica Nacional, se será o local onde muito 

provavelmente será construído um apoio – Ponto B;  

5. Os corredores cortam ainda 3 pistas de BTT, modalidades de 

Downhill e Freeride, indicadas no mapa anexo 1, 

http://pedonegro.awardspace.com; 

 



 
 
6. Parte do traçado T32D atravessa um povoamento Jovem de 

Pinheiros; 

7. O Nó T33B situa-se na proximidade do parque de Lazer – Ponto 

F do anexo 1; 

8. O Troço T33A passa nas proximidades da Mesa dos Quatro 

Abades, local emblemático e com variedade de carvalhos e 

sobreiros (Anexo 3); 

 

9. Os corredores T32C e T33A vão limitar os projectos de 

reflorestação, ainda em áreas mais apropriadas para 

florestação; 

10. Estes corredores cruzam um conjunto de nascentes de água 

que abastece grande parte da comunidade local, 

assinaladas com X no mapa do anexo 1; 

11. Estas nascentes e os perímetros de infiltração não foram 

tidos em atenção no estudo de impacte ambiental, o qual é 

bastante negativo para a sustentabilidade local e 

equilíbrio dos ecossistemas, dado que o abastecimento 

público é recente e não serve toda a comunidade; 



 
 
12. Estes traçados não tiveram o impacto visual, pois a sua 

posição em relação ao terreno de grande declive e vales 

atravessados, é permitem a construção de uma barreira 

arbórea que permita ocultar tão grande impacto negativo; 

13. Este vale é também percorrido pelos Caminhos de Santiago 

e pelo rio Labruja, afluente do rio Lima; 

14. Por outro lado acresce o facto de Ponte de Lima já ter 

demasiados focos de impacto ambiental negativo, 

principalmente neste vale, com pedreiras, auto-estrada, 

gasoduto, traçado do TGV, IC 27, etc.; 

 

15. Ponte de Lima goza também da distinção “ terra rica da 

humanidade” que é uma marca importante para a divulgação 

do seu património e qualidade ambiental e de vida; 

 

16. Essa distinção se compagina com servidões administrativas 

desta natureza, cuja riqueza está na preservação do seu 

património e meio ambiente; 

17. O traçado T32C é aquele que mais afecta o tecido 

urbanizado e as actividades comerciais (principalmente a 



 
 

actividade turística) e aumenta consideravelmente o 

impacte ambiental negativo sobre o vale da Labruja; 

18. Não foi tido em atenção a desvalorização da propriedade 

quando atravessados por estas servidões; 

19. Constituição de servidões para a implementação física das 

infra-estruturas vai afectar a orografia do terreno;  

20. Se o objectivo do EIA é prever e encontrar soluções que 

minimizem os efeitos prejudiciais introduzidos por estas 

grandes infra-estruturas, então a abordagem deveria 

considerar os impactos já existentes e somar a esses os 

impactos introduzidos por mais outra infra-estrutura. 

Com o objectivo de contribuir para uma melhor solução, que 

possa minimizar os efeitos e existem outras possibilidades até 

de traçados que terão um impacte negativo muito menor, muito 

embora possam representar um esforço financeiro inicial maior. 

Ponte de Lima, 27 de Fevereiro de 2014 

O Presidente do Conselho Directivo. 

José Carlos Pereira 
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 Lenda do poço caldeirão. 

Há muito, muito tempo, um homem do lugar de Sangens, da freguesia 

do Bárrio, resolveu ir para o Brasil, como era costume naquele 

tempo. Deixou mulher e filhos e breve lá chegou. 

Passados anos, começaram as saudades a apertar. 

Num belo dia, abordou-o um misterioso homem que lhe perguntou: 

- Tu és de Sangens? Do Bárrio? 

E o nosso homem respondeu: 

- Sou sim senhor! 

- Pois bem, vou dizer-te uma coisa muito triste para ti. A tua 

mulher atraiçoou-te. É uma esposa infiel. 

O nosso homem quase caiu sem sentidos. O outro, vendo-o assim, 

diz: 

- Não te preocupes! Eu levo-te lá num instante, e assim, poderás 

vingar-te! Em troca do meu trabalho, dar-me-ás a tua filha mais 

velha. 

O homem respondeu: 

- Está bem! 

O homem misterioso ordenou-lhe: 

- Monta nas minhas costas! 

Ele assim fez. Pouco tempo depois chegaram a Sangens. 

Ao chegarem, o nosso homem informou-se junto dos filhos e dos 

vizinhos, tendo-lhe assegurado que tudo não passava de uma grande 

mentira. 

O nosso homem não entregou a sua filha conforme havia prometido, 

porque tinha sido enganado. 

O homem misterioso foi-se embora mas voltou passados alguns dias, 

e pôs-se à espreita por detrás de uns arbustos.  

Quando lhe surgiu a oportunidade, lançou punhado de areia para 

cima do telhada da casa onde a menina estava apenas acompanhada 

de sua mãe. 

Ao ouvir o barulho, a mãe ordenou à filha: 

- Vai apanhar a roupa que está a secar que está a chover! 

A menina foi apanhar a roupa e o homem misterioso saltou do 

esconderijo, agarrou-a e levou-a para debaixo do Penedo de 

Penouços.  

A menina, vendo-se em apuros, fez o sinal da cruz, e um dos 

penedos partiu-se a meio provocando um estrondo que se ouviu nas 

redondezas. Numa das faces surgiu uma pequena cruz.  

Ao ver tal coisa, o homem misterioso largou a menina. Ficou 

imóvel como uma pedra, começou a arder e fugiu em direcção ao 

poço do caldeirão, deixando atrás de si um rasto de fogo. 

Catarina Adelaide da Silva Amorim - 4º ano, Escola Primária de 
Bárrio. 1992. 



 

 

 

A MESA DOS QUATRO ABADES 

«A mesa dos quatro abades, conta a sua existência já no século 
dezassete. Das freguesias de Calheiros, Cepões, Bárrio e Vilar 
do Monte, no mesmo dia combinado, saíam de cada uma das suas 
igrejas paroquiais em procissão penitencial em honra de S. 
Sebastião, pedindo protecção contra as três grandes 
calamidades da Humanidade: peste, fome e guerra. 
A imagem do mártir era levada em cortejo religioso, 
percorrendo os marcos que limitam as respectivas freguesias. 
Juntavam-se todas no marco comum, que assinala o ponto de 
convergência das quatro (existem aqui uma mesa e quatro 
cadeiras de granito). Aqui os quatro abades, sentavam-se à 
mesma mesa, cada um no limite da sua própria paróquia. As 
pessoas ficavam um pouco retiradas nos terrenos à volta. Ali, 
os abades abordavam problemas locais de ordem vária, para os 
quais estudavam soluções. Por vezes, levantavam-se e iam junto 
dos paroquianos ouvir a sua opinião. Note-se que nesse tempo 
os párocos eram a autoridade máxima da freguesia. 
À procissão, dava-se o nome de "Procissão do Cerco" e existem 
ainda hoje, trechos do caminho que percorriam, chamado o 
"caminho do Cerco". 
Interrompeu-se a tradição da "mesa", em que todos retemperavam 
as forças da caminhada com uma refeição em comum, não se sabe 
ao certo há quantos anos. 
Em 1988 foi retomada a tradição, agora com as juntas de 
freguesia e às vezes sem a presença dos párocos, talvez por a 
administração local ter passado para o poder civil. 
O encontro tem-se realizado até à presente data e tem lugar no 
terceiro domingo de Junho.» 
Patrícia Isabel da Cunha de Sousa - 3º ano 

Escola Primária de Bárrio.1992. ECHOS  
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Rua da Murgueira, 9/9A - Zambujal Ap. 7585 

2610-124 Amadora 

geral@apambiente.pt 

 

Assunto: Estudo Prévio do Eixo da RNT entre “Vila do Conde”, 

“Vila Fria B” e a Rede Eléctrica de Espanha a 400 KV – 

Consulta Pública  

Proponente: REN – Rede Nacional, S.A. 

Licenciador: Direcção-Geral de Energia e Geologia (DGES) 

Resumo não técnico que integra o estudo de impacte ambiental 

do traçado da RNT entre “Vila do Conde”, “Vila Fria B” e a 

rede eléctrica de Espanha, a 400 kV, projectado pela RZmapa – 

Serviços de Engenharia, S.A, cujo estudo de impacte ambiental 

foi realizado pela Atkins (Portugal), Lda. 

Nos termos do Decreto-Lei 69/2000, de 3 de Maio, com as 

alterações introduzidas pela redacção dada pelo Decreto-Lei 

n.º 197/2005, de 8 de Novembro, e, na qualidade de interessado 

na acepção da definição estabelecida na al. r), exerce o 

direito de pronúncia sobre o estudo prévio do projecto do Eixo 

da RNT entre “Vila do Conde”, “Vila Fria B” e a Rede Eléctrica 

de Espanha a 400 KV. 

Tratando-se de um projecto de grande envergadura e de grande 

impacte ambiental nas áreas atravessados e contíguas é de 

referir a quase inexistente divulgação da fase de consulta 

pública, que só por acaso se teve conhecimento, já após a 

decisão de prorrogação do prazo, situação pouco normal com os 

meios de comunicação disponíveis nos dias de hoje. 



Sendo o Ambiente uma área pluridisciplinar pelo seu carácter 

difuso e transversal, mesmo na ordem jurídica, não se 

compreende por que razão o estudo de impacto ambiental (apenas 

se teve acesso ao relatório não técnico) não tenha tido em 

conta todas as disciplinas abrangidas, de forma directa e 

difusa, pela execução e exploração de uma infra-estrutura 

desta dimensão, as quais parecem ter sido negligenciadas 

estudo, designadamente: efeitos sobre a economia local; sobre 

a saúde pública; sobre a desvalorização da propriedade; sobre 

a distância às habitações (médias e desvio padrão) sobre 

sustentabilidade dos ecossistemas; sobre os aquíferos; sobre 

as reservas agrícolas e ecológicas; sobre a coesão territorial 

e social das populações directamente afectadas, bem como, e 

talvez, o mais importante, o impacte cumulativo desta infra-

estrutura com o das outras infra-estruturas de grande 

dimensão, também elas objecto de AIA e, já de si, causadoras 

de grandes impactes ambientais. 

Acresce também o que refere o próprio relatório sobre os 

aspectos concretos directamente relacionados com a obra e a 

exploração da infra-estrutura, cujo impacto sobre o 

ordenamento do território e as condicionantes, servidões e 

restrições de utilidade pública, limitação da utilização da 

propriedade, riscos eléctricos, poluição sonora, perturbação 

visual, plataformas com 400 m2 para os apoios, vales 

atravessados, condicionamento de actividades agrícolas e 

florestais, iniciam-se com a execução do projecto e prolongam 

para a fase de exploração da infra-estrutura, onde adquirem um 

carácter permanente, e as consequências são duradouras. 

Os impactes resultantes, tais como a emissão de campos 

eléctricos, magnéticos, electromagnéticos, sonoros, eventuais 

riscos na fisiologia humana, não são mitigados com o decorrer 

do tempo, antes no decurso do tempo a exposição a tais 

impactes pode levar às consequências graves em termos de 



saúde, de sustentabilidade, coesão territorial e social, entre 

outras. Para a exposição humana aos campos magnéticos, a 

restrição básica derivada pela INTERNATIONAL COMMISSION ON NON‐

IONIZING RADIATION PROTECTION (ICNIRP) e pela Organização 

Mundial de Saúde (OMS) – em 1998 – é a da limitação da 

densidade de corrente no corpo humano a 10 mA/m2, valor mínimo 

para o qual foram identificados efeitos na fisiologia humana, 

particularmente no sistema nervoso, ainda que reversíveis e 

não nocivos, tendo sido adoptada para o público geral uma 

densidade de corrente de 2mA/m2  (Sá, 2011, p. 12). 

A Portaria n.º 1421/2004, de 23 de Novembro, definiu o limite 

básico para a população em geral de 2 mA/m2, limite válido para 

um campo eléctrico inferior a 5 kV/m e campo magnético 

inferior a 100 µT. 

Muitas linhas de transmissão de Muito Alta Tensão, acima de 

220 kV, têm campos eléctricos nos corredores de passagem 

superiores aos valores de referência da ICNIRP, cujo 

cumprimento estrito dos seus limites requer que as companhias 

de electricidade ou reduzam os campos eléctricos, modificando 

as suas linhas da transmissão, ou tenham que impedir o acesso 

do público aos corredores de passagem  (Sá, 2011, p. 14). 

Há países que adoptaram a fixação de distâncias de segurança, 

enquanto a Turquia obriga desde 2006 a que as linhas de 400 kV 

sejam enterradas (Sá, 2011, p. 39). 

Em Portugal a Lei 30/2010, de 2 de Setembro, estabelece a 

protecção contra exposição aos campos eléctricos e magnéticos 

derivados de linhas, de instalações e de equipamentos 

eléctricos (LPCECEM), mas ainda não foi regulamentada. 

Sobre os perigos de saúde existe uma série de bibliografia 

publicada sobre o tema que evidencia, acima de determinados 

valores dos campos eléctricos, magnéticos, electromagnéticos e 



sonoros, uma correlação efectiva entre a existência destes 

campos e a leucemia infantil, alguns tipos de cancro, ritmo 

cardíaco alterado, abortos espontâneos, nascimentos 

prematuros, suicídios, etc.. 

Os resultados de estudos epidemiológicos realizados demonstram 

uma associação entre a exposição a campos magnéticos de 

frequências extremamente baixas e o risco de leucemia infantil 

(Schüz & AhLbom, 2008). Também o estudo realizado por Schüz em 

2011 comprova que o risco permanece válido (Schüz, 2011).  

Outro efeito na saúde humana resulta da exposição à radiação 

electromagnética, na forma de ondas sonoras, medidas em Hetz 

(Hz). A 50 Hz, o comprimento de onda de um campo magnético é 

de 6000 km. Diferentes autores citados por Henshaw reportam 

uma associação entre campos magnéticos e a depressão, sintomas 

depressivos e suicídios. Perry et al., citado por Hensahaw, 

sugere um aumento de 40% do risco de suicídio acima de campos 

magnéticos de 0.1 µt. Por outro lasso, a radiação 

electromagnética produzida pelo efeito de corona, cujos iões 

podem ser levados pelo vento, verificando-se presença de iões 

de corona entre 2.7 e 7km de uma linha de 275 kV, os quais 

podem ser depositados nos pulmões por inalação contribuindo 

para o cancro do pulmão(Henshaw, 2002). 

Grande parte dos investigadores, se não todos, apesar das 

limitações de alguns estudos, alertam para a necessidade de 

legislação para proteger quer os trabalhadores da indústria 

eléctrica quer das pessoas que vivem debaixo e nas 

proximidades destes corredores de alta e muito alta tensão. 

O grupo internacional Bioiniciativa suspeita que os campos 

electromagnéticos sejam responsáveis por uma lista de 

patologias similares às provocadas pela radioactividade e 

defendem que as linhas de alta tensão sejam enterradas. 



 A falta de legislação que proteja as populações afectadas 

(resta-nos atender ao Comité Europeu para a Normalização 

Electrotécnica (CENELEC) com capacidade vinculativa para 

Portugal), a aparente falta de transparência com que estes 

processos parecem ser tratados, contracenadas com a 

bibliografia publicada, levanta muitas preocupações e 

suspeitas sobre as reais consequências, principalmente em 

relação aos directamente expostos e que já foram prejudicados 

por outras intervenções similares e mudanças do equilíbrio 

natural do meio ambiente em que se inserem, onde o direito de 

propriedade e de pertença é cada vez menor e o direito de 

servidão administrativa cada vez maior. 

Este “fenómeno” teve início com constituição das reservas 

ecológicas, que desvalorizaram a propriedade, que as passaram 

a integrar em prol de um direito difuso (ambiente), de que 

todos beneficiam mas só alguns contribuíram, não tendo havido 

coragem para implementar um sistema de perequação que 

permitisse alguma justiça. Neste caso não estava em causa o 

fim, mas a forma como foi imposta a contribuição para esse 

fim. 

Mas enquanto se duvida dos resultados que vão sendo 

evidenciadas pela comunidade científica sobre os efeitos na 

saúde pública, há impactes que não podem ser negligenciados, 

mas foram, concretamente sobre os bens e recursos e a 

acumulação com outros impactes ambientais também provocados 

por infra-estruturas e outros que se encontram em banho-maria 

(TGV). 

 

 

 

 



Sobre o caso concreto. 

A norte do Rio Lima, as alternativas de corredores fazem-se a 

partir de um nó, a Sul do rio Lima, através de um corredor 

T32B (nascente) e o corredor T32C (poente). O Corredor T32B 

bifurca em 2 dois: o T33A que vai ligar ao nó T33B e o T38A. 

O corredor T32C atravessa a freguesia de Brandara, Calheiros, 

Cepões e Bárrio, onde encontra o Nó T33B, donde partem as 

alternativas T33C e T32D. A alternativa T33C contorna a área 

de paisagem protegida de Corno de Bico (APPCB) pelo lado 

poente e a alternativa T32D liga à alternativa T38A, de onde 

parte a alternativa T38B que contorna a APPCB pelo lado 

Nascente. 

Existem de facto várias alternativas mas não existe nenhuma 

alternativa ao concelho de Ponte de Lima. A alternativa T32B é 

aquela que a Norte do rio Lima, divide a passagem com o 

concelho dos Arcos de Valdevez, e que menos impacte ambiental 

causa, também pela menor distância que percorre no concelho de 

Ponte de Lima.  

O Corredor T32C é aquele que maior impacto causa pela zona 

populacional que atravessa pela facto de a este impacto ser 

necessário somar os impactos causados pela A3, pela rede de 

Gás Natural, pelo traçado do TGV, situação que este estudo de 

impacto ambiental não teve em consideração.  

Outra falha verificada no relatório é não referência à saúde 

pública, situação que a Direcção geral de Saúde recomenda, 

Não faz também referência à presença humana nos locais de 

passagem nem qualquer recomendação para modificação das linhas 

de transmissão ou para impedir o acesso aos corredores de 

passagens, nem referência a distâncias mínimas de segurança, 

etc. 



Os problemas reais de cada pessoa afectada por estas 

intervenções não podem ser desprezados, mesmo que a lei a isso 

não obrigue, até por dever de responsabilidade social, e para 

as pessoas o mais importante é o direito à sua habitação, à 

sua propriedade, em condições de segurança e de 

sustentabilidade, conforme perspectivou para a sua vivência, 

que hipotecou o seu futuro nessa segurança. Ao eliminar 

alternativas enterradas ou outras que de alguma forma poderiam 

minimizar os efeitos perniciosos e de grande impacto nas áreas 

afectadas, está-se a exercer um poder desproporcionado sobre 

as pessoas, mesmo que escudado na lei ou na ausência da mesma. 

Assim, e no que me diz respeito e à minha família, é meu 

dever, enquanto cidadão residente e investidor, alertar as 

entidades competentes sobre o impacte ambiental negativo 

resultante desta infra-estrutura, que uma abordagem mais 

próxima e mais pormenorizada deveriam evidenciar. Como tal 

parece não ter acontecido, aqui fica o meu contributo, que não 

é só meu mas de toda uma comunidade, que será também lesada 

pela execução deste projecto.  

1. A minha família detém 3 empresas e mais duas actividades 

ligadas à agricultura e ao Turismo;  

2. O empreendimento turístico Casa do Eido da Devesa, 

localiza-se na localidade de Bárrio; lugar da Devesa; 

www.casadoeidodadevesa.com 



 

 

3. Em 2003, foi classificado pelo suplemento “FUGAS” do 

Jornal Público num dos seis melhores locais para dormir, 

entre hotéis de cinco estrelas;  

4. Neste momento, esta unidade está a concretizar um projecto 

de melhoria, o qual foi financiado pelo PRODER; 

5. Para além deste, a empresa Tourgreen – Turismo Espaço 

Rural, Lda, sediada com empreendimento turístico sediado 

na mesma morada mas com instalações na APPCB- 

www.tourgreen.pt 



 

6. As empresas Sons Rurais, Lda e Ninho Encantado, Lda são 

empresas dedicadas à produção de galinhas de raça 

autóctones em modo biológico, que representaram 

investimentos elevados, operam na quinta da Devesa, na 

quinta de Leirós, da localidade do Bárrio, e na quinta do 

Souto, na freguesia de Brandara; www.sonsrurais.com 

7. A exploração agrícola de um souto de castanheiros com 10ha 

e uma exploração de ervas medicinais, na quinta da 

Castanheira Cepões; 



 

8. Na mesma localidade está em execução um projecto de 

estabelecimento de comercialização de produtos locais 

biológicos, para venda a turistas e venda on-line. Tem por 

objectivo a incentivar a produção local de produtos 

genuínos. Projecto apoiado pelo Proder. 

9. Encontra-se elaboração projecto de recuperação de moinho 

dos Travessos para fins turísticos. 

10. Toda a actividade assenta em critérios de protecção do 

ambiente e em critérios de sustentabilidade, o que também 

é apanágio da maior parte das actividades de cariz 

rurais; 

11. A actividade turística tem como oferta e atracção a 

paisagem e a qualidade ambiental; 

12. O corredor constituído pela alternativa T32C apresenta 

elevado impacte visual pela proximidade a que está 

estabelecido, o que será fortemente visível de impossível 

de ocultar pelo simples facto os apoios só poderem se 

construídos nos pontos mais elevados; 

13. Este corredor atropela o moinho referido no n.º 9; 



14. Este corredor cruza a nascente de água que abaste esta 

unidade e mais oito consumidores, cujos aquíferos serão 

seguramente afectados pela construção de apoio a norte no 

cimo dessa vertente; 

15. Acresce a este traçado o impacte negativo causado pela 

linha de alta tensão que passa mesmo em frente ao 

empreendimento turístico da casa do eido da Devesa, onde 

tem o transformador de corrente muito próximo; 

16. O traçado da alternativa T33A sobrepõe-se à nascente de 

água que abastece a Quinta da Castanheira, sendo de 

prever também a afectação dos aquíferos que alimentam a 

essa nascente; 

17. O traçado T32C sobrepõe-se à Quinta de Bougalhado, com 12 

ha, para onde está a ser planeado a recuperação da casa 

para turismo e dos terrenos para parque de campismo 

rural; e souto de castanheiros; 

18. Os traçados T32C e T33A atravessam o vale do rio Labruja, 

ou vale da Labruja no sentido longitudinal; 

19. Este vale também é atravessado no mesmo sentido pela A3, 

pelo gasoduto e pelo traçado do TGV; 

20. Este vale é também percorrido pelos Caminhos de Santiago 

e pelo rio Labruja, afluente do rio Lima; 

21. Também neste vale existem diversas unidades de turismo em 

espaço rural: Casa do Eido da Devesa; Casa da 

Castanheira; Casa de Ramada; Casada de Agriboa; casa de 

Martim, para além de outras tantas em Calheiros, Brandara 

e Arcozelo; 

22. Em Brandara e Calheiros passa em frente do Paço do 

Cardido e do Paço de Calheiros, com impacto visual muito 

pronunciado, sendo o Paço de Calheiros um empreendimento 

turístico muito emblemático e com muita projecção 

internacional; 

23. Há também sob este corredor outras casas com valor 

histórico e arquitectónico. 



24. Por outro lado acresce o facto de Ponte de Lima ser a 

capital do turismo em espaço Rural e das casas de turismo 

de habitação, onde se localiza a Associação Turihab, a 

qual tem tido um papel muito importante na promoção deste 

tipo de turismo, que beneficia das excelentes condições 

ambientais e paisagísticas. 

25. Ponte de Lima goza também da distinção “ Terra rica da 

humanidade”, que é uma marca importante para a divulgação 

do seu património, a qualidade ambiental e de vida. 

26. Essa distinção não se compagina com servidões 

administrativas desta natureza, cuja riqueza está na 

preservação do seu património e meio ambiente. 

27. O traçado T32C é aquele que mais afecta o tecido 

urbanizado e as actividades comerciais (principalmente a 

actividade turística) e aumenta consideravelmente o 

impacte ambiental negativo do vale da Labruja. 

28. Por outro lado, relativamente à sensibilidade da paisagem 

e à visibilidade da infra-estrutura (linhas mais apoios) 

resultarão grandes impactos visuais e paisagísticos, 

porque atravessa vales em que os apoios terão 

forçosamente de ficar localizados nos pontos mais 

elevados, sendo inexequível qualquer plano de arborização 

com função de cortina, dada a altitude a que andarão os 

cabos. 

  



Conclusão: 

1. A alternativa T32C é extremamente negativa para as 

localidades percorridas; 

2. O seu estudo de impacte ambiental não teve em 

consideração o impacte acumulado face às outras infra-

estruturas que percorrem o vale da Labruja, tem elas 

objecto de AIA; 

3. O impacte na paisagem e na sensibilidade visual são 

fortemente afectadas; 

4. A actividade empresarial de turismo e a consequentemente 

actividade agrícola serão fortemente afectadas; 

5. A desvalorização da propriedade e principalmente da 

propriedade urbana serão grandemente afectadas, 

acumulando um conjunto de perdas associadas ao preço da 

centralização de equipamentos e constituição de reservas 

ambientais; 

6. Os custos de manutenção devidos pela exploração serão 

menores, mas os custos para as populações serão maiores; 

7. A saúde pública não foi tida em atenção, apenas a fauna e 

a flora, importantes, mas não mais importantes que o ser 

humano; 

8. A coesão social, territorial e o impacto nas economias 

locais não foram objecto de estudo. 

9. Não há uma proposta alternativa ao concelho de Ponte de 

Lima, já de si, bastante afectado por outras infra-

estruturas e actividades extractivas que causam grande 

impacte visual sobre o vale da Labruja. 

10. No mesmo vale tem-se também uma mini-hídrica, emissora de 

níveis de ruído incomodativos. 

  



Por tudo isto, recomenda-se que o traçado seja alterado, 

procurando sempre áreas florestais que permitam maximizar o 

afastamento às populações e reduzir o impacte visual pela 

ocultação proporcionada pela floresta, ou enterrado como é 

imposto na Turquia. 

 

Ponte de Lima, 27 de Fevereiro de 2014. 

 

José Carlos Esteves Pereira, CC n.º 05956674, válido 

7/11/2015 

 

Lucia Maria Teixeira Lopes, CC n.º 09937449, válido até 

22/12/2016 
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Anexo: Mapa com identificação dos traçados propostos para 

esta zona e identificação dos pontos objecto de referência 

neste documento. 

A – Casa do Eido da Devesa – Turismo em Espaço Rural (TER) 

www.casadoeidodadevesa.com; www.tourgreen.pt; 

www.sonsrurais.com;  

B – Casa de Agriboa - TER 

C – Casa da Ramada – TER 

D – Quinta de Martim – TER 

E – Moinho dos Travessos 

F – Quinta de Bougalhado 

G – Quinta da Castanheira – Alojamento Local (L) 

H – Estabelecimento de comércio Local 

1 – Nascente que alimenta Casa Eido da Devesa 

2 – Nascente que fornece água à Quinta da Castanheira 
































































































































































































































































































































































































































