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Este documento foi escrito de acordo com as regras do novo Acordo Ortográfico.

O que é o Resumo Não Técnico?
O Resumo Não Técnico (RNT) é um documento que faz parte do Estudo de Impacte
Ambiental (EIA), mas que é apresentado separadamente, de forma a facilitar uma
divulgação pública do estudo alargada, em particular durante a consulta pública. O
RNT resume, em linguagem corrente, as principais informações que se encontram no
EIA.
Quem pretender obter informação mais aprofundada sobre o estudo dos efeitos
ambientais provocados pelo projeto “Ligação à Rede Nacional de Transporte de
Eletricidade, a 400 kV do Aproveitamento Hidroelétrico de Foz Tua”1 poderá consultar
o EIA completo, que está disponível, durante o período de consulta pública, na
Agência Portuguesa do Ambiente (APA)2, na Comissão de Coordenação e
Desenvolvimento Regional (CCDR) do Norte3 e nas câmaras municipais dos
municípios atravessados pelo projeto4: Lamego5, Armamar6, Tabuaço7, São João da
Pesqueira8, Peso da Régua9, Sabrosa9, Alijó11, Carrazeda de Ansiães12 e Torre de
Moncorvo13.
1 - O Aproveitamento Hidroelétrico de Foz Tua é mais conhecido como Barragem de Foz Tua (AHFT). No entanto, a
barragem é apenas uma parte do AHFT, é a parede que retém a água do rio (Tua, neste caso). Outras partes do AHFT
são o edifício de controlo e a subestação elétrica.
2 - A APA está localizada no Zambujal, Amadora. Sítio da Internet: www.apambiente.pt/index.php Telefone: 214 728
200
3 - A CCDR do Norte tem sede na Porto. Sítio da Internet: www.ccdr-n.pt Telefone: 226 086 300
4 - Este assunto será abordado com maior detalhe mais à frente, mas é desde já de referir que o número elevado de
municípios se deve ao facto de, na presente fase do projeto (fase de Estudo Prévio), haver várias hipóteses de traçado
da linha.
5 - Sítio da Internet: www.cm-lamego.pt Telefone: 254 609 600
6 - Sítio da Internet: www.cm-armamar.pt Telefone: 254 850 800
7 - Sítio da Internet: www.cm-tabuaco.pt Telefone: 254 780 000
8 - Sítio da Internet: www.sjpesqueira.pt Telefone: 254 489 999
9 - Sítio da Internet: www.cm-pesoregua.pt Telefone: 254 320 230
10 - Sítio da Internet: www.sabrosa.pt Telefone: 259 937 120
11 - Sítio da Internet: www.cm-alijo.pt Telefone: 259 957 100
12 - Sítio da Internet: www.cm-carrazedadeansiaes.pt Telefone: 278 610 200
13 - Sítio da Internet: www.cm-moncorvo.pt Telefone: 279 200 220

RNT - Resumo Não Técnico
EIA - Estudo de Impacte
Ambiental

APA -Agência Portuguesa do
Ambiente

CCDR - Comissão de
Coordenação e
Desenvolvimento Regional

AHFT - Aproveitamento
Hidroelétrico de Foz Tua

Qual é o projeto em análise? Qual é o seu objetivo? Em que fase se
encontra? Quem é o seu proponente?
O projeto tem a seguinte designação: “Ligação à Rede Nacional de Transporte de
Eletricidade, a 400 kV do Aproveitamento Hidroelétrico de Foz Tua”
(abreviadamente, “Ligação à RNTE, a 400 kV do AHFT”). Em concreto, é uma linha
elétrica aérea de muito alta tensão.
O seu objetivo é o de transportar a eletricidade produzida no AHFT. Ou seja, esta
linha elétrica é o elo de ligação do AHFT à rede elétrica, escoando a eletricidade aí
produzida.
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Este projeto encontra-se na fase de Estudo Prévio, o que significa que apenas as
suas linhas gerais foram definidas. Nesta fase pretende-se, fundamentalmente, decidir
onde será o extremo da linha que falta definir (um dos extremos da linha é,
obrigatoriamente, a central elétrica do AHFT) e qual será o seu traçado. Numa fase
posterior, designada de Projeto de Execução, serão então definidos os locais dos
apoios (= postes) da linha e serão feitos ajustes de pormenor no traçado.

RNTE - Rede Nacional de
Transporte de Energia

O proponente deste projeto é a empresa EDP - Gestão da Produção de Energia,
S.A., que é a concessionária14 do AHFT.
14 - “Concessionária” significa que a exploração do AHFT, que é um equipamento que pertence ao Estado Português,
portanto é público, foi atribuída a esta empresa, por um determinado número de anos (em concreto, 75 anos).

O que é o Estudo de Impacte Ambiental? E o procedimento de Avaliação
de Impacte Ambiental? E a Declaração de Impacte Ambiental?
Certos tipos de projetos estão sujeitos ao procedimento de Avaliação de Impacte
Ambiental (AIA), antes de ser autorizada a sua concretização. No caso do projeto de
Ligação à RNTE, a 400 kV do AHFT, a necessidade de o sujeitar a um procedimento
de AIA está prevista no Decreto-Lei (DL) n.º 69/2000, de 3 de maio, alterado e
republicado pelo DL n.º 197/2005, de 8 de novembro, e posteriormente alterado pelo
DL n.º 60/2012, de 14 de março15. Esta legislação estabelece as regras a seguir no
procedimento de AIA.

AIA - Avaliação de Impacte
Ambiental
DL - Decreto-Lei

A AIA tem como objetivos:

 avaliar os possíveis efeitos (= impactes), positivos e negativos, dos projetos;

 identificar as medidas para evitar, reduzir ou compensar os efeitos mais negativos
dos projetos;
 indicar as medidas de controlo (= monitorização) a adotar;

antes de uma decisão de ser dada tomada sobre o licenciamento do projeto.
A AIA também permite que as entidades (por exemplo, as câmaras municipais) e o
público interessado (pessoas a título individual, associações, empresas, etc.) se
possam pronunciar, contribuindo para essa decisão sobre o projeto.
O procedimento de AIA é da responsabilidade de uma entidade da Administração
Pública, a Agência Portuguesa do Ambiente. Esta entidade é denominada
Autoridade de AIA.

APA – Agência Portuguesa do
Ambiente

A AIA tem como ferramenta fundamental um documento designado como
Estudo de Impacte Ambiental (EIA), que é preparado pelo promotor do projeto
sujeito a AIA16. O EIA indica os possíveis efeitos do projeto, positivos e negativos, e as
medidas que se propõe adotar para evitar, reduzir ou compensar os efeitos negativos
mais importantes, bem como as medidas que ampliem os efeitos positivos.
O procedimento de AIA termina com a emissão, pelo membro do Governo que tutela a
área do Ambiente, , de uma Declaração de Impacte Ambiental17 (DIA), que pode ser
favorável, favorável mas com condições (= favorável condicionada), ou desfavorável. A
DIA tem em conta a análise dos impactes do projeto realizada pela APA e por outras
entidades da Administração Pública (que, juntas, formam a Comissão de Avaliação),
6/17
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bem como os resultados da consulta pública realizada18. O projeto apenas pode ser
licenciado19 e construído após a emissão de uma DIA favorável ou favorável
condicionada.
15 - A legislação portuguesa pode ser consultada no seguinte sítio da Internet: www.dre.pt.
16 - A situação mais comum é ser feito por uma empresa de consultoria ambiental contratada pelo promotor.
17 - As DIA podem ser consultadas em: aia.apambiente.pt/ipamb_dpp/index.asp
18 - Em todos os procedimentos de AIA há consulta pública.
19 - A entidade que licencia as linhas elétricas é a Direção-Geral de Energia e Geologia. Sítio da Internet: www.dgeg.pt

Quando foi realizado o EIA? E por quem?
O EIA foi realizado entre junho e agosto de 2013, pela empresa Ecobase - Estudos e
Soluções Sustentáveis, Lda.20 e contou com a participação de vários especialistas21.
20 - Sítio da Internet: www.ecobaseconsulting.com
21 - A equipa técnica envolvida na elaboração do EIA é apresentada na secção 1.6 do Relatório do EIA e no Anexo 3
do EIA.

Quais são os antecedentes deste EIA?
O AHFT faz parte do Programa Nacional de Barragens de Elevado Potencial
Hidroelétrico22. Trata-se de um equipamento que permite produzir eletricidade a partir
de uma fonte de energia renovável, a água. Teve um procedimento de AIA próprio,
tendo a respetiva DIA, favorável condicionada, sido emitida em 11 de maio de 2009
(e posteriormente alterada em 18 de junho de 2009). Presentemente, encontra-se em
construção, estando a sua conclusão prevista para 2016.
Em 2005, o organismo que atualmente se chama Direção-Geral de Energia e Geologia
(DGEG) determinou que a ligação do AHFT à RNTE seria feita na subestação de
Armamar. O projeto desta linha (Linha Foz Tua - Armamar, a 400 kV), também em
fase de Estudo Prévio, foi submetido a AIA em 2011. Foi elaborada uma proposta de
DIA desfavorável, o que levou a que o proponente tenha solicitado que o
procedimento de AIA fosse encerrado. Os motivos para a DIA ser desfavorável foram
não terem sido consideradas suficientes opções alternativas e não ter sido
corretamente avaliado o impacte do projeto sobre a área classificada como
Património Mundial do Alto Douro Vinhateiro23,24, onde o projeto se localizava
parcialmente.
Antes de submeter o projeto a novo procedimento de AIA, o promotor decidiu
apresentar à Autoridade de AIA, em novembro de 2012, uma proposta de definição
do âmbito (PDA) do EIA25. Um dos objetivos deste documento foi a seleção das
Ligação à Rede Nacional de Transporte de Eletricidade, a 400 kV do AHFT
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alternativas a estudar no EIA. Foram apresentadas duas alternativas tecnológicas e
nove de traçado e ponto de ligação da linha à RNTE.

Âmbito

As duas alternativas tecnológicas eram o escalão de tensão de 220 kV, em vez dos
400 kV inicialmente estipulados, e o enterramento da linha em parte do seu percurso.
Ambas as alternativas tecnológicas foram consideradas inviáveis na PDA,
conclusão posteriormente confirmada pela DGEG. Das nove alternativas de ponto de
ligação e traçado foram selecionadas na PDA as três que se julgou serem mais viáveis
nas perspetivas técnica e ambiental.
A PDA esteve em consulta pública26 entre dezembro de 2012 e janeiro de 2013.
Em março de 2013 foi emitido o Parecer da Comissão de Avaliação, cuja principal
consequência foi a inclusão de uma quarta alternativa a estudar.
Duas das alternativas selecionadas têm variantes, ou seja, diferem apenas numa
pequena parte do seu traçado. Resulta, assim, que foram selecionadas para estudo
no EIA oito alternativas.

Capa do EIA da Linha Foz TuaArmamar, a 400 kV

No presente EIA o nome do projeto foi alterado de “Linha Foz Tua-Armamar, a
400 kV” para “Ligação à Rede Nacional de Transporte de Eletricidade, a 400 kV do
AHFT” pois, devido ao facto de agora estar em estudo outro ponto de ligação além da
subestação de Armamar, o nome antigo deixou de ser correto.
22 - Sítio da Internet: pnbeph.inag.pt/np4/home.html
23 - Sítio da Internet com a lista de sítios património da humanidade: whc.unesco.org/en/list (em inglês, também
disponível em francês). Ficha do Alto Douro Vinhateiro: whc.unesco.org/en/list/1046 (em inglês, também disponível em
francês e espanhol).
24 - A nível nacional, esta área está classificada como monumento nacional.
25 - A apresentação deste documento está prevista no DL n.º 69/2000, de 3 de maio e é facultativa. Neste documento,
para além de identificado e descrito sumariamente o projeto, são identificados os fatores ambientais a estudar, os
impactes ambientais do projeto a avaliar e as metodologias a seguir no EIA.
26 - A realização de consulta pública no âmbito da proposta de definição de âmbito é facultativa, cabendo ao promotor
a iniciativa de a promover.

Capa da PDA da Linha Foz
Tua-Armamar, a 400 kV

Placa de sinalização da área
património mundial do Alto
Douro Vinhateiro
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Quais as alternativas consideradas?
Foram estudadas no EIA oito alternativas para a ligação do AHFT à RNTE, a 400 kV:
soluções 1, 2SI, 2SM, 2NI, 2NM, 3N, 3S e 4.
Numa grande parte da sua extensão as várias alternativas têm trechos comuns. Por
este motivo, as alternativas podem ser analisadas como resultado da combinação
de doze trechos, designados alfabeticamente de A a L. Existe um décimo terceiro
trecho (M) que corresponde, nas alternativas 3N e 3S, à área onde é feita a ligação à
Linha Armamar-Lagoaça, a 400 kV27, para ligação ao posto de corte28 previsto nestas
alternativas.
O esquema de combinação dos trechos das alternativas é apresentado na
Figura 1 e no Quadro 1.
No Desenho 01, localizado no fim deste volume e que é apresentado dividido em três
folhas, apresenta-se o traçado das alternativas sobre a carta militar na escala 1:25.000
(1 cm = 250 m), o que permite perceber com detalhe os locais por onde elas passam,
assim como o relevo do terreno atravessado.

Exemplo de subestação
elétrica, instalação semelhante
a um posto de corte

27 - Em concreto, esta ligação à Linha Armamar-Lagoaça, tecnicamente designada como “abertura” desta linha,
consiste no seu desvio para ligação a uma instalação, no caso presente um posto de corte, onde o circuito pode ser
interrompido ou interligado com outras linhas.
28 - Um posto de corte é uma instalação elétrica semelhante a uma pequena subestação elétrica, mas sem
transformação de potência.

Quadro 1 - Alternativas consideradas no EIA e sua decomposição em trechos
Alternativas

Trechos

Extensão aproximada (km)

Solução 1

A+B+C+D

30,1

Solução 2SI

A+B+E+F+GI+H+D

39,3

Solução 2SM

A+B+E+F+GM+H+D

39,7

Solução 2NI

A+I+J+F+GI+H+D

42,4

Solução 2NM

A+I+J+F+GM+H+D

42,7

Solução 3S

A+B+E+F+K+M

32,3 (*)

Solução 3N

A+I+J+F+K+M

35,3 (*)

Solução 4

A+I+L

42,0

(*) Inclui 1,5 km da abertura da linha existente a 400 kV Armamar-Lagoaça (trecho M).
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Figura 1 – Esquema dos trechos das alternativas

Onde se localiza o projeto?
No Quadro 2 indicam-se os concelhos e freguesias atravessados pelas várias
alternativas de projeto, considerando o corredor de referência de 400 m estudado da
implantação do traçado.
Refira-se que em relação às freguesias, este quadro apresenta a correspondência
entre as freguesias anteriores à Lei n.º 11-A/2013, de 28 de janeiro e as freguesias
atuais aprovadas pela referida lei.
Para se ter uma perspetiva mais realista das áreas atravessadas pelo projeto, sugerese navegar sobre a fotografia aérea da área no programa informático Google Earth,
que pode ser descarregado gratuitamente da Internet (earth.google.com/intl/pt/).

Quadro 2 – Concelhos e freguesias atravessados pelas alternativas em estudo (corredor de 400 m)
Concelhos

Alijó

Armamar
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Soluções

Freguesias anteriores à

Freguesias Atuais

Lei 11-A/2013

União das freguesias de Castedo
e Cotas

Castedo

Favaios

Favaios

São Mamede de Ribatua

São Mamede de Ribatua

União das freguesias de Vale
Mendiz, Casal de Loivos e
Vilarinho das Cotas

Vale de Mendiz

Aldeias

Aldeias

União das freguesias de Ariceira
e Goujoim

Aricera

Cotas

1

2SI

2SM

2NI

2NM

3S

3N

4
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Concelhos

Freguesias Atuais

Armamar

Carrazeda de
Ansiães

Lamego

Peso da
Régua

Sabrosa

São João da
Pesqueira

Tabuaço

Soluções

Freguesias anteriores à
Lei 11-A/2013
Armamar
Coura

Fontelo

Fontelo

União das freguesias de Vila
Seca e Santo Adrião

Vila Seca

Vacalar

Vacalar

União das freguesias de
Castanheiro do Norte e
Ribalonga

Castanheiro

Fonte Longa

Fonte Longa

Linhares

Linhares

Marzagão

Marzagão

Parambos

Parambos

União das freguesias de
Lavandeira, Beira Grande e
Selores

Selores

Vilarinho da Castanheira

1

2SI

2SM

2NI

2NM



















Ribalonga












































































3S







3N

4

 




 




 

  
  
  
  
  
  





Vilarinho da Castanheira





União das freguesias de Parada
do Bispo e Valdigem

Parada do Bispo





União das freguesias de Poiares
e Canelas

Canelas













 

União das freguesias de Galafura
e Covelinhas

Covelinhas













 

Gouvinhas

Gouvinhas

Paços

Paços

União das freguesias de São
Martinho das Antas e Paradela
de Guiães

Paradela de Guiães

Sabrosa

Sabrosa

Vilarinho de São Romão

Vilarinho de São Romão

Castanheiro do Sul

Castanheiro do Sul

Ervedosa do Douro

Ervedosa do Douro

Nagozelo do Douro

Nagozelo do Douro

União das freguesias de São
João da Pesqueira e Várzea de
Trevões

São João da Pesqueira

Soutelo do Douro

Soutelo do Douro

União das freguesias de Barcos e
Santa Leocádia

Barcos

Chavães
União das freguesias de Távora e
Pereiro

Poiares

Galafura
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Santa Leocádia
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Concelhos

Torre de
Moncorvo
Vila Real

Freguesias Atuais

Soluções

Freguesias anteriores à
Lei 11-A/2013

União das freguesias de
Pinheiros e Vale Figueira

Pinheiros

Tabuaço

Tabuaço

Cabeça Boa

Cabeça Boa

Castedo

Castedo

Torre de Moncorvo

Torre de Moncorvo

Guiães

Guiães

Vale de Figueira

1

2SI

2SM

2NI

2NM














































3S





3N





4







  



  




  


 

Quais são as principais características do projeto?
A linha é constituída por apoios em aço, semelhantes aos das linhas da RNTE
existentes na zona, de quatro tipos: “Q” e “Y”, para linhas simples a 400 kV, e tipo
“DL” e “Poste Especial” para linhas duplas 400/220 kV. O esquema dos apoios do tipo
“Q”, “DL” e “Poste Especial” estão representados na Figura 2.
A altura dos apoios varia entre os 20,55 m (altura mínima dos apoios do tipo “Y”) e
74,60 m (altura máxima dos apoios do tipo “DL”).
Os apoios de linha dupla serão utilizados apenas no trecho GM (Soluções 2SM e
2NM), em que trechos das linhas a 220 kV Valeira – Mogadouro e Valeira – Armamar
1/2 (a designação 1/2 indica que se trata de duas linhas independentes – ValeiraArmamar 1 e Valeira-Armamar 2) partilham os mesmos apoios da ligação da linha do
AHFT à RNTE. Eventualmente, no troço D, admite-se a utilização de apoios de linha
dupla a partir da zona de Tabuaço até à Subestação de Armamar.
Nos apoios estão fixos os cabos condutores, que transportam a eletricidade, e os
cabos de guarda, que são mais finos e ficam acima dos anteriores, e que servem
como para-raios. Os cabos condutores estão separados dos apoios por isoladores de
vidro.
Relativamente à disposição dos cabos condutores, nos trechos de linha simples os
condutores estão dispostos em esteira horizontal (Apoios “Q” e “Y”), nos de linha dupla
400/220 kV em esteira vertical dupla (Apoios “DL”) ou triângulo duplo (Poste Especial).
Na Figura 3.3.1 ilustra-se a disposição dos condutores por tipo de apoio,
representando-se a vermelho os pontos de ligação dos cabos condutores.
Os apoios são fixos ao solo por quatro maciços independentes em betão. A área
máxima de uma fundação corresponde a 3,90 m2 (3,90m x 1,00 m), sendo a
profundidade máxima da fundação enterrada de 4 m.
O Posto de Corte será uma instalação vedada e apresentará uma plataforma com
cerca de 200x150 m.
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Figura 2 – Esquema dos tipos de apoio “Q”, “DL” e “Poste Especial”. Círculos vermelhos: localização dos cabos condutores.

Quais as principais características da área de implantação do projeto?
No EIA foram estudados os seguintes fatores ambientais: Geologia, Solos,
Hidrologia, Qualidade do Ambiente (que inclui Ambiente Sonoro e Qualidade do Ar),
Biodiversidade, Socioeconomia, Paisagem e Património Cultural.
A nível da Geologia, foram identificados locais com interesse geológico, quer do
ponto de vista científico, quer do ponto de vista pedagógico. Os únicos localizados na
proximidade do projeto são locais com interesse geomorfológico: os promontórios
sobre o vale do Douro em S. Leonardo da Galafura e em S, Salvador do Mundo.
Os solos de melhor aptidão agrícola encontram-se classificados como Reserva
Agrícola Nacional (RAN). É no trecho K, que existe maior área de RAN, sobretudo no
atravessamento de uma zona de várzea do Rio Sabor (Vale da Vilariça).
Todas as alternativas atravessam zonas de declive muito acentuado, estando os solos
sujeitos a maior risco de erosão, tendo sido por essa razão integrados na Reserva
Ecológica Nacional.
Quanto ao Ambiente Sonoro, verificou-se que todos os locais com sensibilidade ao
ruído (habitações, escolas, etc.) se encontram na classe “pouco perturbado”.

RAN - Reserva Agrícola
Nacional

Quanto à Qualidade do Ar, foi usada informação disponibilizada pela APA. Para a
região do Norte Interior a qualidade global do ar está classificada como boa.
Relativamente à Biodiversidade, foi feita uma carta dos habitats existentes no
corredor de 400 m centrado no traçado das linhas. Dos 35 habitats identificados, entre
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zonas artificializadas, matos, floresta e habitats aquáticos, destacam-se sete: sobreiral,
azinhal, souto, medronhal, bosque misto de sobreiro, azinheira e zimbro, carvalhal e
mato de zimbro. A zona com maior concentração destes habitats é a do
atravessamento do rio Douro na barragem da Valeira.
Em termos de fauna, o grupo mais importante, devido à possibilidade de colisão com a
linha, é o das aves. Foi confirmada a existência de dois ninhos de águia de Bonelli no
troço terminal do rio Tua, embora aparentemente nenhum dos dois estivesse ocupado
no momento dos levantamentos. Foi, também, visitado o ninho de abutre do Egito
assinalado no Rio Sabor para confirmar a sua ocupação; no entanto não foram
encontrados vestígios de este ter sido ocupado em 2013.
As áreas mais importantes para as aves são os rios Tua, Sabor, Douro e Távora. Em
termos de alternativas, as alternativas 3N e 3S são as que têm a avifauna mais
importante.
Foi também feito um estudo dos morcegos. Foram identificados 42 locais com
morcegos ou com potencial para servir de abrigo a morcegos, num raio máximo de
5 km ao redor das soluções em estudo para a linha elétrica. Alguns destes abrigos têm
importância nacional, devido ao número de indivíduos que os usam regularmente.
Foi, ainda, verificado se o lobo utiliza a área de 5 km em redor das soluções em
estudo, tendo-se concluído que a sua presença nesta área é pouco frequente,
provavelmente porque os habitats existentes não são os preferidos pela espécie.
Em termos de Socioeconomia, verifica-se que a área de implantação do projeto
inscreve-se numa das áreas rurais de características mais conhecidas do País, o vale
do Douro, estando a maior parte dos corredores localizada em relação direta com o
chamado Alto Douro Vinhateiro. A economia assenta no setor agrícola. No entanto,
verifica-se uma densidade populacional muito baixa, um envelhecimento significativo e
níveis de qualificação da população bastante baixos.
Ao nível da Paisagem, foram identificadas sete unidades de paisagem. Verifica-se que
a grande maioria da área em análise apresenta elevada sensibilidade visual, é muito
afetada pela alteração/introdução de determinada ação exterior.
Em termos de Património Cultural, o território em que se localiza o projeto apresenta
uma grande riqueza e diversidade de elementos do património cultural. Parte deste
território integra o Alto Douro Vinhateiro, incluído na lista do Património Mundial, na
categoria de Paisagem Cultural e, dentro desta categoria, na tipologia de Paisagem
Cultural Evolutiva e Viva.
Foram inventariadas 195 ocorrências arqueológicas, das quais 43 localizam-se no
corredor de 400 m, 92 no corredor de 2 km e 60 na envolvente até 3 km de distância
do eixo do corredor.
O levantamento do património arquitetónico inventariou um total de 68 elementos.
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Quais os principais efeitos (impactes) do projeto?
Os principais impactes29 residuais30 do projeto são os seguintes:

 Ocupação e condicionamento do uso do território (Socioeconomia)
 Afetação de atributos que conferem Valor Universal Excecional ao Alto Douro
Vinhateiro (Paisagem e Património Cultural)
 Intrusão visual (Paisagem e Património Cultural)
 Destruição ou afetação de elementos patrimoniais (Paisagem e Património
Cultural)
 Colisão de aves e morcegos (Biodiversidade)

Quanto aos impactes cumulativos31, os outros projetos considerados foram os
aproveitamentos hidroelétricos do Baixo Sabor e de Foz Tua, parques eólicos
existentes e previstos na proximidade, outras linhas elétricas aéreas e áreas
degradadas.
Foram identificados impactes cumulativos relativos às aves (perda de habitat e colisão
com linhas) e ao património (impacte negativo no enquadramento visual dos
elementos patrimoniais). Quanto ao impacte cumulativo visual no Alto Douro
Vinhateiro, este é diferente conforme as alternativas:
- Afetação da paisagem vinhateira, no caso da solução 4;
- Afetação da paisagem natural, no caso das soluções 2SI e 2NI;
- Afetação de um mosaico paisagístico, no caso da solução 1.
29 - Impacte é alteração, ou diferença, num determinado aspeto (neste caso ambiental), entre a situação que ocorreria
(num determinado local e momento) se uma ação não ocorresse e a situação que ocorreria se essa ação ocorresse.
Por exemplo, comparando uma floresta em que não se faz nada com a mesma floresta em que se corta metade das
árvores, a diferença entre estes dois cenários é o impacte.
30 - O impacte residual é o impacte que resta após a aplicação de medidas de mitigação (definição na nota n.º 32). Por
exemplo, numa situação de derrame de petróleo é possível minimizar o impacte limpando a mancha, mas dificilmente
se consegue limpar todo o petróleo. O que resta deste poluente é o impacte residual.
31 - Impactes cumulativos são os impactes de um conjunto de projetos, incluindo o projeto em análise. É importante
avaliar estes impactes porque os projetos, quando avaliados individualmente, podem não ter impactes importantes,
mas no conjunto poderão ter.

Quais são as principais medidas de mitigação dos impactes negativos?
Foi proposta monitorização?
As medidas de mitigação32 propostas passam por uma escolha cuidada dos elementos
do projeto, como apoios, posto de corte, estaleiros e acessos, de forma a evitar ou
reduzir impactes sobre os valores identificados.
Relativamente à fauna, em concreto às aves, a medida mais importante, para além de
evitar as áreas mais sensíveis, é a de colocar dispositivos na linha que a tornem mais
visível, com o objetivo de evitar colisões.
Quanto ao património, é proposto o acompanhamento dos trabalhos de construção,
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para evitar danos no caso da descoberta de vestígios arqueológicos durante a obra.
Quanto à monitorização, são propostos os seguintes programas: Geologia, Aves,
Ambiente Sonoro, Socioeconomia, Paisagem e Património Arqueológico.
32 - Medidas de mitigação são medidas que visam evitar, reduzir ou compensar os impactes negativos.

Que alternativa foi considerada com menor impacte ambiental? Quais as
principais conclusões do EIA?
Numa escala de 1 a 10, em que 10 representa a solução com menor impacte
ambiental e as restantes são pontuadas por comparação, obtiveram-se os resultados
ilustrados na Figura 3.

Figura 3 – Classificação ambiental ponderada das alternativas

Constata-se que as várias alternativas não são globalmente muito distintas, o que é
compreensível dado que os fatores ambientais mais afetados em cada uma delas são
diferentes, levando a que os vários impactes muitas vezes se contrabalancem.
Pode concluir-se que há um conjunto de alternativas mais favoráveis (2SM, 1 e 3S),
verificando-se, de forma clara, que as alternativas com travessia do Tua mais a
montante (2NI, 2NM e 3N) são piores do que as alternativas com travessia mais
próximo da barragem (2SI, 2SM e 3S). É também claro que, na Solução 2, a opção de
linha mista 400/220 kV, desmontando a linha existente a 220 kV, é preferível à solução
de linha independente a 400 kV.
Atribuindo um peso de 75% à componente ambiental e de 25% ao custo do projeto,
resulta claramente que a solução 1 é mais favorável, seguida das soluções 2SM e 2SI.
A análise efetuada no EIA também permite retirar as seguintes conclusões:
- Nenhuma das alternativas analisadas tem impactes ambientais que a
inviabilizem;
- Nenhuma das alternativas tem efeitos negativos muito significativos nos
atributos que conferem Valor Excecional Universal ao Alto Douro Vinhateiro;
- Nenhuma das alternativas afeta a integridade ou autenticidade do Alto Douro
Vinhateiro.
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