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1. 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 EIA, 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 dez câmaras municipais dos 
municípios atravessados pelo projeto4: Alijó, Armamar, Carrazeda de Ansiães, 
Lamego, Peso da Régua, Sabrosa, São João da Pesqueira, Tabuaço, Torre de 
Moncorvo e Vila Real5. 

O período de consulta pública é fixado pela APA e consta de aviso disponível no sítio 
da internet da APA. 

 
EIA - Estudo de Impacte 

Ambiental 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AHFT - Aproveitamento 
Hidroelétrico de Foz Tua 

 1 - O Aproveitamento Hidroelétrico de Foz Tua (AHFT) é mais conhecido como Barragem de Foz Tua. No entanto, a 
barragem é apenas uma parte do AHFT. Outras partes do AHFT são a central de produção de energia elétrica e a 
subestação elétrica. 

2 - A APA está localizada em Zambujal, Amadora. Sítio da Internet: www.apambiente.pt   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 - Sítios da Internet e telefones dos municípios: 

- Alijó: www.cm-alijo.pt   Telefone: 259 957 100 
- Armamar: www.cm-armamar.pt   Telefone: 254 850 800 
- Carrrazeda de Ansiães: www.cm-carrazedadeansiaes.pt   Telefone: 278 610 200 
- Lamego: www.cm-lamego.pt   Telefone: 254 609 600 
- Peso da Régua: www.cm-pesoregua.pt   Telefone: 254 320 230 
- Sabrosa: www.sabrosa.pt   Telefone: 259 937 120 
- São João da Pesqueira: www.sjpesqueira.pt   Telefone: 254 489 999 
- Tabuaço: www.cm-tabuaco.pt   Telefone: 254 780 000 
- Torre de Moncorvo: www.cm-moncorvo.pt   Telefone: 279 200 220 
- Vila Real: www.cm-vilareal.pt   Telefone 259 308 100 

 

2. Qual é o projeto em análise? Qual é o seu objetivo? Em que fase se 
encontra? Quem é o seu proponente? 

 

 
 
 

Exemplo de linhas de muito alta 
tensão 

 
RNT(E) - Rede Nacional de 

Transporte de Energia 

 

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 RNT(E), a 400 kV, do AHFT”). Em concreto, é uma linha 
elétrica aérea de muito alta tensão. 

O seu objetivo é o de escoar a energia elétrica produzida no AHFT para a rede 
elétrica de serviço público, designadamente para a Rede Nacional de Transporte de 
Eletricidade, abreviadamente RNT(E), que se encontra concessionada à empresa REN 
– Rede Elétrica Nacional, S.A.. 

 

http://www.cm-vilareal.pt/
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Este projeto encontra-se na fase de Estudo Prévio, o que significa que apenas as 
suas características 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 subestação da 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, em conformidade com os resultados do presente procedimento 
de avaliação de impacte ambiental. 

O proponente deste projeto é a empresa EDP - Gestão da Produção de Energia, 
S.A. (“EDP Produção”), que é a concessionária6 do AHFT e é uma empresa com 
grande experiência na construção, exploração, manutenção e gestão de centros 
eletroprodutores, térmicos e hídricos, como são exemplos os grandes aproveitamentos 
hidroelétricos existentes na região, ao longo da bacia hidrográfica do Douro. 

 

 

 

 

Informação sobre a EDP 
Produção disponível em: 

www.edp.pt 

a-nossa-energia.edp.pt 

 6 - “Concessionária” significa que a construção e a exploração do AHFT e a utilização do recurso hídrico (água), que é 
um bem público, para a produção hidroelétrica foram atribuídos pelo Estado português a esta empresa, por um 
determinado número de anos (em concreto, 75 anos). 

 

3. 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. O regime jurídico da 
AIA encontra-se estabelecido no Decreto-Lei (DL) n.º 151-B/2013, de 31 de outubro7, 
que estabelece as regras a seguir no procedimento de AIA. 

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 tomada de decisão final 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, designada Autoridade de AIA. No presente caso, a Autoridade de AIA é a 
Agência Portuguesa do Ambiente (APA). 

A AIA tem como ferramenta fundamental um documento designado como 
Estudo de Impacte Ambiental (EIA), que é preparado pelo proponente do projeto 
sujeito a AIA8. 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 regime jurídico da AIA permite que o EIA incida sobre distintas fases de projeto: 

 
AIA - Avaliação de Impacte 

Ambiental 

DL - Decreto-Lei 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.apambiente.pt 
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Estudo Prévio, Anteprojeto ou Projeto de Execução. No caso de linhas elétricas de 
muito alta tensão é frequente que o EIA seja elaborado em fase de Estudo Prévio, 
permitindo considerar várias alternativas de traçado para a linha. 

O procedimento de AIA resultará na emissão de uma Declaração de Impacte 
Ambiental9 (DIA), que pode ser favorável, favorável condicionada (com condições 
obrigatórias), 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), bem como os resultados da consulta pública 
realizada10.  

O projeto apenas pode ser licenciado11 após a emissão de uma DIA favorável ou 
favorável condicionada e após a decisão favorável sobre o RECAPE (ver ponto “13. 
Quais os próximos passos?”). 

Quando a AIA decorre em fase 
de Estudo Prévio ou de Ante-
projeto, o licenciamento do pro-
jeto é antecedido por uma fase 
de verificação da conformidade 
ambiental do projeto, na qual o 
proponente entrega um 
documento designado como 
RECAPE – Relatório de Confor-
midade Ambiental do Projeto de 
Execução. 

DIA - Declaração de Impacte 
Ambiental 

 

 

 

 

 7 - A legislação portuguesa pode ser consultada no seguinte sítio da Internet: www.dre.pt. 

8 - A situação mais comum é ser feito por uma empresa de consultoria ambiental contratada pelo proponente. 
9 - As DIA podem ser consultadas em: aia.apambiente.pt/ipamb_dpp/index.asp 
10 - Em todos os procedimentos de AIA há consulta pública. 
11 - A entidade que licencia as linhas elétricas de alta tensão é a Direção-Geral de Energia e Geologia (DGEG). Sítio 
da Internet: www.dgeg.pt 

 

4. Quando foi realizado o EIA? E por quem?  

O EIA foi realizado entre maio e dezembro de 2013, pela empresa Ecobase - Estudos 
e Soluções Sustentáveis, Lda.12 e contou com a participação de vários especialistas13. 

 

 

 

 

 12 - Sítio da Internet: www.ecobaseconsulting.com 

13 - A equipa técnica envolvida na elaboração do EIA é apresentada na secção 1.6 do Relatório do EIA e no Anexo 3 
do EIA. 

 

5. Quais são os antecedentes deste EIA?  

O AHFT faz parte do Programa Nacional de Barragens de Elevado Potencial 
Hidroelétrico - PNEPBH14. Trata-se de uma infraestrutura que permite produzir 
energia elétrica a partir de uma fonte de energia renovável, a água. A construção do 
AHFT só começou depois de 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 RNT(E) seria feita na subestação de 
Armamar. O projeto da 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 

 

 

http://www.dgeg.pt/
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Mundial do Alto Douro Vinhateiro”15,16, onde o projeto se localizava parcialmente. 

Antes de submeter o projeto a novo procedimento de AIA, o proponente decidiu 
apresentar à Autoridade de AIA, em novembro de 2012, uma proposta de definição 
do âmbito (PDA) do EIA17. Um dos objetivos deste documento foi a seleção das 
soluções alternativas a estudar no EIA. Foram apresentadas duas alternativas 
técnicas e nove alternativas de traçado e ponto de ligação da linha à RNT(E). 

As duas alternativas técnicas eram o escalão de tensão de 220 kV, em vez dos 400 kV 
inicialmente estipulados, e o recurso a cabo subterrâneo em parte do seu percurso. 
Ambas as alternativas técnicas foram consideradas inviáveis na PDA, conclusão 
posteriormente confirmada pela DGEG e incluída no presente EIA. Das nove 
alternativas de ponto de ligação e traçado foram selecionadas na PDA as três 
alternativas que se julgou serem mais viáveis nas perspetivas técnica e ambiental. 

A PDA esteve em consulta pública18 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, adiante igualmente designadas por “soluções”. 

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 anterior deixou de ser completamente correto. 

 
Capa do EIA do AHFT 

(abril 2008) 

 
Capa do EIA da Linha Foz Tua-
Armamar, a 400 kV (maio 2011) 

 

PDA - Proposta de Definição do 
Âmbito 

 
Capa da PDA da Linha Foz 

Tua-Armamar, a 400 kV 
(novembro 2012) 

 
Placa de sinalização rodoviária 
da área património mundial do 

Alto Douro Vinhateiro 

 14 - Sítio da Internet: pnbeph.inag.pt/np4/home.html 

15 - 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). 
16 - A nível nacional, esta área está classificada como monumento nacional. 
17 - A apresentação deste documento estava prevista no DL n.º 69/2000, de 3 de maio, sendo 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. O DL n.º 69/2000, de 3 de 
maio foi revogado pelo DL nº 151-B/2013, de 31 de outubro, que também prevê a possibilidade do proponente 
apresentar uma PDA do EIA e, na transição para o novo regime jurídico de AIA, mantendo a validade da deliberação 
sobre a PDA do EIA. 

18 - A realização de consulta pública na fase de definição de âmbito é facultativa, cabendo ao proponente a iniciativa 
de a promover. 

 



      

 

Ligação à Rede Nacional de Transporte de Eletricidade, a 400 kV, do Aproveitamento Hidroelétrico de Foz Tua 
Estudo de Impacte Ambiental, Volume I - Resumo Não Técnico 

8/31 

6. Quais as alternativas consideradas no EIA?  

Foram estudadas no EIA oito soluções alternativas para a ligação do AHFT à 
RNT(E), a 400 kV, que foram designadas no EIA como: Soluções 1, 2SI, 2SM, 2NI, 
2NM, 3N, 3S e 4. 

Estas alternativas são mostradas na Figura 1, onde se percebe que a partir do AHFT 
há seis alternativas para ligar à Subestação (SE) de Armamar e duas alternativas para 
ligar num ponto mais a nascente, no concelho de Torre de Moncorvo, adiante 
explicadas. 

As letras que acompanham a designação das Soluções 2 e 3 significam o seguinte:  

 a letra “N” ou “S” tipifica o atravessamento do rio Tua pela linha de 400 kV, 
realizado sempre a montante da barragem de Foz Tua, sendo “N” para 
designar o atravessamento situado mais a Norte (2 km da barragem) e “S” o 
atravessamento a Sul deste (400 m da barragem).  a letra “I” ou “M” distingue a instalação da linha de 400 kV, seja “I” de forma 
independente de outras linhas existentes na proximidade, em todo o traçado, 
ou, seja “M” como linha mista, no caso na zona da Valeira, em 400/220 kV, 
em que a nova linha de 400 kV junta-se a duas outras que já existem, as 
linhas Valeira-Mogadouro e Valeira-Armamar, a 220 kV). 

No Desenho 3 do EIA, incluído no fim deste volume e que é 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. 

Numa grande parte da sua extensão, as várias soluções alternativas têm trechos 
comuns. Por este motivo, as soluções 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 Soluções 3N e 3S, à área 
onde é feita a ligação à Linha Armamar-Lagoaça, a 400 kV19, para ligação ao posto de 
corte20 previsto nestas alternativas. 

O esquema de combinação dos trechos das alternativas é apresentado no 
Quadro 1, com indicação da extensão (km) e da quantidade estimada de apoios 
(postes), sendo, em seguida, complementado com uma descrição sintética de cada 
alternativa. 

 

 

 
Exemplo de subestação elétrica 

 

SE - Subestação eléctrica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trecho - parte do traçado 

 
 

 

 19 - Em concreto, esta ligação à Linha Armamar-Lagoaça, tecnicamente designada como “abertura” desta linha, 
consiste no seu desvio para ligação a uma nova instalação, no caso presente um posto de corte a construir onde o 
circuito possa ser interrompido ou interligado com outras linhas. 
20 - Um posto de corte é uma instalação elétrica semelhante a uma subestação elétrica, mas sem transformadores de 
potência, ou seja, que funciona ao mesmo nível de tensão, neste caso 400 kV. Uma subestação elétrica contém mais 
equipamentos, caso de transformadores de potência que convertem energia entre diferentes níveis de tensão (400 kV, 
220 kV, etc.)  
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Figura 1 – Esquema dos trechos das soluções alternativas 

 

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

Soluções Descrição Trechos 
Extensão 

(km) 
N.º estimado 

de apoios 

Solução 1 
Ligação à SE de Armamar, com travessia do rio Douro 

pelo corredor existente de 60 kV 
A+B+C+D 30,2 76 

Solução 2SI 
Ligação à SE de Armamar, com travessia do rio Douro na 

zona da Valeira, em linha independente, e travessia do 
rio Tua a sul(*) 

A+B+E+F+GI+H+D 39,3 102 

Solução 2SM 
Ligação à SE de Armamar, com travessia do rio Douro na 
zona da Valeira, em linha mista 400+220kV, e travessia 

do rio Tua a sul(*) 
A+B+E+F+GM+H+D 39,7 104 

Solução 2NI 
Ligação à SE de Armamar, com travessia do rio Douro na 

zona da Valeira, em linha independente, e travessia do 
rio Tua a norte(*) 

A+I+J+F+GI+H+D 42,4 110 

Solução 2NM 
Ligação à SE de Armamar, com travessia do rio Douro na 
zona da Valeira, em linha mista 400+220kV, e travessia 

do rio Tua a norte(*) 
A+I+J+F+GM+H+D 42,7 112 

Solução 3S 
Ligação ao posto de corte em Torre de Moncorvo, sem 
travessia do rio Douro, e travessia do rio Tua, a sul(*), e 

do rio Sabor 
A+B+E+F+K+M 32,3 (**) 83 

Solução 3N 
Ligação ao posto de corte em Torre de Moncorvo, sem 

travessia do rio Douro, e travessia do rio Tua, a norte(*), e 
do rio Sabor 

A+I+J+F+K+M 35,3 (**) 91 

Solução 4 
Ligação à SE de Armamar, com travessia do rio Douro na 

zona da Régua, e sem travessia do Tua. 
A+I+L 42,1 113 

(*) A montante da barragem de Foz Tua, distando cerca de 2 km (Norte) ou 400 m (Sul). 

(**) Inclui 1,5 km da abertura da linha existente a 400 kV Armamar-Lagoaça (trecho M). 

 

 



      

 

Ligação à Rede Nacional de Transporte de Eletricidade, a 400 kV, do Aproveitamento Hidroelétrico de Foz Tua 
Estudo de Impacte Ambiental, Volume I - Resumo Não Técnico 

10/31 

A Solução 1 faz a ligação do AHFT à SE de Armamar, 
através de uma nova linha simples de 400 kV, com 
travessia do rio Douro cerca de 1,5 km a montante da foz 
do rio Tua, cruzando transversalmente o Alto Douro 
Vinhateiro (ADV). É uma ligação exclusiva para o AHFT e 
independente das demais linhas da RNT(E). É a 
alternativa com maior eficiência energética e menor custo. 

 

A Solução 2 (alternativas 2SI, 2SM, 2NI e 2NM) também 
liga à SE de Armamar, com travessia do rio Douro 
próximo e por jusante da barragem da Valeira, cruzando 
transversalmente o ADV. Aproveita o corredor existente 
da linha Mogadouro-Valeira, em cerca de 10 km, e o 
corredor Valeira-Armamar, em cerca de 15 km. Nestes 
troços comuns, poder-se-á vir a optar pela reconstrução 
das linhas existentes, com a adopção de linhas duplas e 
triplas. A par da Solução 4 é a ligação mais longa e tem 
maiores custos de implementação e maiores perdas 
durante a exploração que a Solução 1. 

 

 

A Solução 3 (alternativas 3S e 3N) faz a ligação, em 
linha simples de 400 kV, do AHFT a um novo Posto de 
Corte a 400 kV a criar a norte, na envolvente de 
Pocinho/Torre de Moncorvo, na proximidade da linha 
existente Armamar-Lagoaça, a 400 kV. Tem maiores 
custos de implementação que a Solução 1, pois implica a 
construção de um Posto de Corte, e maiores perdas 
durante a exploração (mais afastada dos grandes pólos de 
consumo).  
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A Solução 4 faz a ligação à SE de Armamar, através de 
uma linha simples de 400 kV, com travessia do Douro 
entre Peso da Régua e Pinhão, próximo e por montante 
da barragem da Régua, cruzando transversalmente o 
ADV. O seu traçado desenvolve-se na margem direita do 
Douro. Tem maiores custos de implementação que a 
Solução 1. Cruza, por cima, várias linhas de muito alta 
tensão existentes, o que implica ter apoios mais altos 
nesses locais. Os apoios são, por isso, mais visíveis a 
partir do Douro. Esta solução implica um aumento na 
elevada concentração de linhas na zona da SE Valdigem, 
em pleno ADV. 

 

 

7. Onde se localiza o projeto?  

No Desenho 1 do EIA, incluído no fim deste volume, apresenta-se um mapa de 
Portugal com a localização do projeto e a divisão administrativa (por concelho e 
freguesia).  

No Quadro 2 indicam-se e assinalam-se, com o símbolo (), os concelhos e 
freguesias atravessados pelas várias alternativas de projeto, considerando o corredor 
de referência de 400 m estudado da implantação do traçado (como é habitual na fase 
de Estudo Prévio). 

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, na altura da 
elaboração da PDA, e as freguesias atuais aprovadas pela referida lei. 

Para se ter uma perspetiva mais realista das áreas atravessadas pelo projeto, sugere-
se navegar sobre a fotografia aérea da área recorrendo ao 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 Freguesias Atuais 
Freguesias anteriores à  

Lei 11-A/2013 

Soluções 

1 2SI 2SM 2NI 2NM 3S 3N 4 

Alijó 

União das freguesias de Castedo 
e Cotas 

Castedo        
Cotas        

Favaios Favaios        
São Mamede de Ribatua São Mamede de Ribatua        
União das freguesias de Vale de 
Mendiz, Casal de Loivos e 
Vilarinho de Cotas 

Vale de Mendiz 
       

Armamar 

Aldeias Aldeias        
União das freguesias de Ariceira 
e Goujoim 

Aricera        
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Concelhos Freguesias Atuais 
Freguesias anteriores à  

Lei 11-A/2013 

Soluções 

1 2SI 2SM 2NI 2NM 3S 3N 4 

Armamar 
(cont.) 

Armamar 
Armamar        
Coura        

Fontelo Fontelo        
União das freguesias de Vila 
Seca e Santo Adrião 

Vila Seca        
Vacalar Vacalar        

Carrazeda de 
Ansiães 

União das freguesias de 
Castanheiro do Norte e 
Ribalonga 

Castanheiro        
Ribalonga        

Fonte Longa Fonte Longa        
Linhares Linhares        
Marzagão Marzagão        
Parambos Parambos        
União das freguesias de 
Lavandeira, Beira Grande e 
Selores 

Selores 
 

  
  

Vilarinho da Castanheira Vilarinho da Castanheira        
Lamego 

União das freguesias de Parada 
do Bispo e Valdigem 

Parada do Bispo        

Peso da 
Régua 

União das freguesias de Poiares 
e Canelas 

Canelas        
Poiares        

União das freguesias de Galafura 
e Covelinhas 

Covelinhas        
Galafura        

Sabrosa 

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

Paradela de Guiães 
 

  





Sabrosa Sabrosa        
Vilarinho de São Romão Vilarinho de São Romão        

São João da 
Pesqueira 

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         

Tabuaço 

União das freguesias de Barcos e 
Santa Leocádia 

Barcos        
Santa Leocádia        

Chavães 

 

Chavães        
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Concelhos Freguesias Atuais 
Freguesias anteriores à  

Lei 11-A/2013 

Soluções 

1 2SI 2SM 2NI 2NM 3S 3N 4 

Tabuaço 
(cont.) 

União das freguesias de Távora e 
Pereiro 

Távora        
União das freguesias de 
Pinheiros e Vale de Figueira 

Pinheiros        
Vale de Figueira        

Tabuaço Tabuaço        

Torre de 
Moncorvo 

Cabeça Boa Cabeça Boa        
Castedo Castedo        
Torre de Moncorvo Torre de Moncorvo        

Vila Real Guiães Guiães        

 

8. Quais são as principais características do projeto? Quais são as 
principais atividades de construção da linha? Quais são as distâncias de 
segurança em linhas de alta tensão? 

 

O projeto consiste basicamente em linhas, apoios (postes) e elementos de suspensão 
e de ligação (cadeias de isoladores). As linhas de muito alta tensão são cabos 
condutores construídos em ligas metálicas. Os apoios são constituídos por perfis em 
aço, semelhantes aos utilizados nas linhas da RNT(E) 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 – Valeira-
Armamar 1 e Valeira-Armamar 2) partilham os mesmos apoios da ligação da linha do 
AHFT à RNT(E).  

Os apoios sustentam os cabos condutores, que transportam a energia elétrica, e os 
cabos de guarda, que são mais finos e ficam acima dos anteriores, e que servem 
como pára-raios. Os cabos condutores estão ligados aos apoios por cadeias de 
isoladores de vidro (apoios de amarração e apoios de suspensão). 

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 2 ilustram-se, a título indicativo, alguns apoios de amarração e de 
suspensão, respetivamente. Nesta figura optou-se por não se incluir a família “Y”, uma 
vez que se assemelham estruturalmente aos apoios da família “Q”. 

Os apoios são fundados no solo por quatro maciços independentes em betão. A área 
máxima de uma fundação corresponde a 3,90 m2 (3,90 m x 1,00 m), sendo a 
profundidade máxima da fundação enterrada de 4 m. 
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Figura 2 – Esquema-tipo dos apoios com cadeias de amarração (em cima) e com cadeias de suspensão (em baixo) 
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Para a ligação pelas Soluções 3N e 3S, haverá lugar à construção de um Posto de 
Corte na zona de Pocinho / Torre de Moncorvo. 

O Posto de Corte será uma instalação com acesso vedado e apresentará uma 
plataforma (ocupação de terreno) com cerca de 200 m x150 m onde os equipamentos 
de manobra (abertura de linha) e de segurança de exploração estão alojados. 

Como já foi referido, o presente EIA procura demonstrar a solução de ligação entre o 
AHFT e a RNT(E) que seja considerada a mais adequada para o ambiente, face ao 
projeto em fase de Estudo Prévio, que considera oito alternativas possíveis para 
estudo. Posteriormente será, então, desenvolvido o projecto de execução para a 
solução concreta. 

Assim, o EIA tem de considerar, mesmo em fase de Estudo Prévio, as principais 
atividades de construção da linha. 

A construção de uma linha aérea de alta tensão envolve um conjunto de atividades, 
que se iniciam com a instalação de estaleiros e que vão até à instalação de apoios 
(= postes) e de cabos elétricos. A título indicativo, assinalam-se na Figura 3 as 
principais actividades necessárias à construção de uma linha eléctrica de alta tensão. 

Por segurança22 os cabos das linhas devem localizar-se a distâncias mínimas 
regulamentares em relação ao solo, às árvores, aos edifícios, às vias ferroviárias e 
rodoviárias, a outras linhas aéreas e a outros obstáculos a sobrepassar. 

No Quadro 3 apresentam-se os valores das distâncias mínimas, para o nível de 
tensão da presente linha, fixados na legislação e os adotados no presente projeto, de 
modo a criar uma faixa de servidão menos condicionada e aumentando-se o nível de 
segurança. 

Quadro 3 – Distâncias mínimas de segurança dos condutores aos obstáculos de LMAT 

Tipo de obstáculos Mínimos RSLEAT (m) 22 
Adotados no presente 

projeto (m) 

Solo 8,0 14,0 

Árvores 5,0 8,0 

Edifícios 6,0 8,0 

Estradas 10,3 16,0 

Vias-férreas eletrificadas 16,0 16,0 

Vias-férreas não eletrificadas 10,3 15,0 

Outras linhas aéreas elétricas 7,0 7,0 

Obstáculos diversos  5,0 7,0 
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Figura 3 – Esquema simplificado – Principais atividades na montagem de linhas21 

 

Será igualmente constituída uma servidão administrativa - faixa com a largura máxima 
de 45 m, centrada no eixo da linha -, na qual são condicionadas, ou sujeitas a 
autorização prévia, algumas atividades ou instalações. Ficará condicionada ou sujeita 
a autorização, por exemplo, a construção de edifícios, para garantia das distâncias 
mínimas de segurança, ou a instalação de pivots de rega. Nesta faixa não serão 
permitidas plantações de espécies florestais de crescimento rápido, tais como 
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pinheiros e eucaliptos, que serão objeto de corte, caso existam no corredor de 
passagem da linha. No entanto, não haverá restrições significativas a outras espécies 
florestais de menor porte e crescimento lento, nem à continuidade das práticas 
agrícolas comuns, podendo apenas ocorrer a necessidade de alguma poda ou decote 
de árvores, para cumprimento das distâncias de segurança relativamente a 
condutores. 

  21 - Nas atividades a desenvolver serão tidos em atenção alguns cuidados específicos, destacando-se: na instalação 
de estaleiro(s) serão privilegiadas as áreas já intervencionadas, como anteriores estaleiros, armazéns industriais ou 
locais similares); a abertura de acessos só ocorrerá quando se justificar, repondo-se, por regra, a situação inicial; na 
abertura dos caboucos será reposto, por regra, o material escavado, respeitando a morfologia do terreno. 
22 - Regulamento de Segurança de Linhas Elétricas de Alta Tensão – RSLEAT, aprovado pelo Decreto Regulamentar 
n.º 1/92, de 18 de fevereiro. 

 

 

9. 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, Ordenamento do Território, Uso do Solo, Socioeconomia, Paisagem, 
Património Cultural e Paisagem Cultural – Património Mundial Alto Douro Vinhateiro 
(ADV). 

A nível da Geologia, foram identificados locais com interesse geológico, quer do 
ponto de vista científico, quer do ponto de vista de ensino. Os únicos localizados na 
proximidade do projeto, são locais com grande interesse pela forma que o relevo 
tomou, formando maciços rochosos que se erguem como miradouros naturais sobre o 
rio Douro (São Leonardo da Galafura e São. Salvador do Mundo) ou a garganta 
formada no rio Douro pelo cachão da Valeira. Foram também identificadas áreas com 
interesse do ponto de vista da exploração de recursos minerais. 

Os solos de melhor aptidão agrícola encontram-se classificados como Reserva 
Agrícola Nacional (RAN). É no trecho K (Soluções 3S e 3N) que existe maior área de 
RAN, sobretudo no atravessamento de uma zona de várzea do Rio Sabor (Vale da 
Vilariça). 

Todas as soluções 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 (REN). 

As diferentes soluções do projeto desenvolvem-se na bacia hidrográfica do rio 
Douro, cruzando alguns dos seus principais afluentes: na margem direita os rios 
Sabor, Tua e Pinhão e, na margem esquerda, os rios Torto e Tedo. 

Quanto ao Ambiente Sonoro, verificou-se que todos os locais com sensibilidade ao 
ruído (habitações, escolas, etc.) têm níveis de ruído reduzidos. 

Quanto à Qualidade do Ar, foi usada informação disponibilizada pela APA. Para a 
região do Norte Interior, onde se situa esta área de estudo, a qualidade global do ar 
está classificada como boa. 

Relativamente à Biodiversidade, fator que estuda as espécies da flora e da fauna e 
os habitats, foi feita uma carta dos habitats existentes no corredor de 400 m centrado 
no traçado das soluções da linha. Dos 35 habitats identificados, entre zonas 

 

 

ADV - Alto Douro Vinhateiro 

 

Geoogia - Ciência que se 
ocupa do estudo da Terra, dos 

materiais que a formam e da 
maneira como estão 

distribuídos, e das 
transformações ocorridas ao 

longo dos períodos geológicos  

 

 
RAN - Reserva Agrícola 

Nacional 

 

 

REN - Reserva Ecológica 
Nacional 

 

Bacia hidrográfica - A área 
cuja água, recebida através da 

chuva, é encaminhada 
(drenada) para uma 

determinada (e só para essa) 
linha de água. 

 

 

 

Habitat - Tipo de local, definido 
por um conjunto de factores 

como o tipo de solo e de 
vegetação, grau de humidade, 

etc. 
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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 (soluções alternativas 2SI, 2SM, 
2NI, 2NM). 

O grupo da fauna mais importante, devido à possibilidade de colisão com a linha, é o 
das aves. Dentro deste grupo, foi dedicada maior atenção às aves de rapina, porque 
têm maior risco de colisão com linhas elétricas, várias estão ameaçadas de extinção 
em Portugal e têm distribuições descontínuas. A generalidade das outras espécies 
com maior risco de colisão têm distribuições alargadas ou estão pouco representadas 
na área estudada, como é o caso das aves aquáticas (por ex., patos). 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 
(fim da Primavera de 2013). No âmbito da monitorização do Aproveitamento 
Hidroelétrico do Baixo Sabor foi confirmada a ocupação de um ninho de abutre do 
Egito no ano de 2013. 

As áreas mais importantes para as aves são os rios Tua, Sabor, Douro e Távora. 
Em termos de alternativas, as Soluções 3N e 3S são as que têm a avifauna mais 
importante (Figura 4), tendo sido alargada a área de estudo para uma largura de 
10 km atendendo-se ao fator em estudo. 

 

 

 

 

Águia de Bonelli 

 

 

Abutre do Egito 
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Figura 4 – Áreas importantes para as aves identificadas na área de estudo 

 

Foi também feito um estudo específico sobre morcegos (referidos como quirópteros no 
EIA). 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. 

Foram identificados e analisados os planos de Ordenamento do Território em vigor: 
destacando-se, pela relevância para o projeto, o Plano Intermunicipal de Ordenamento 
do Território do Alto Douro Vinhateiro, os Planos Diretores Municipais e o Plano de 
Ordenamento das Albufeiras da Régua e do Carrapatelo. Foram também analisadas as 
servidões e outras condicionantes, com destaque para o Alto Douro Vinhateiro, 
inscrito na lista do Património Mundial e classificado como Monumento Nacional, e a 
respetiva zona especial de proteção (ZEP), zonas de proteção de bens imóveis do 
património cultural classificados ou em vias de classificação, área da RAN e da REN, 
servidões do domínio hídrico e de infraestruturas existentes (vias rodoviárias e 
ferroviárias). 
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Os principais usos do solo são a vinha, o pinhal e os matos, sendo os padrões de 
ocupação distintos nas diferentes soluções alternativas: a Solução 4 tem uma ocupação 
dominante de vinha enquanto as Soluções 3S e 3N são predominantemente florestais. 

Em termos de Socioeconomia, verifica-se que a área de implantação do projeto se 
inscreve numa das áreas rurais de características mais conhecidas do País, o vale do 
Douro, estando a maior parte dos corredores da linha localizada em relação direta com o 
Alto Douro Vinhateiro. A economia assenta no setor agrícola. No entanto, verifica-se 
uma densidade populacional muito baixa e um envelhecimento significativo da 
população. 

Ao nível da Paisagem, foram identificadas oito unidades de paisagem, ou seja, oito 
grandes áreas de paisagens diferentes umas das outras, quer seja pelo tipo de relevo 
(se de encostas, se de planaltos, etc.), pela vegetação que lá cresce, pela forma de 
aproveitar a terra, pelo casario, etc. Mas a unidade de paisagem onde se desenvolve a 
maior parte dos traçados em estudo para a linha, é a do Douro Vinhateiro. Paisagem 
rica, de encostas íngremes e pedregosas, que o homem antigo apanhou para levantar 
muros e construir chão, onde plantaria a vinha do seu sustento, brotando em vinhos que 
levam mundo fora a sua fama, mas também, um retalho de quintas e aldeias, de 
verduras e pomares, de capelinhas nos montes, de alturas e escarpas silenciosas, de 
rios a correr, de terras secas de matas e matorrais, que permanece vivo e acompanha a 
evolução dos tempos. Por tantos adornos que o homem e a natureza criaram, verifica-se 
que a grande maioria da paisagem em análise se apresenta como um cenário com 
frequência, de grande beleza e sensibilidade (elevada qualidade e sensibilidade 
visual), podendo ser bastante afetada e alterada negativamente, pelo surgimento de 
projetos de dimensão importante como o da linha em estudo, razão pela qual, em 
termos do EIA, há que fazer uma análise detalhada das características da área em que 
se insere o projeto e ao mesmo tempo, das características e diferenças de cada uma 
das oito soluções possíveis, por forma a selecionar aquela cujos efeitos prejudiquem 
menos o valor e a beleza da paisagem, nos seus valores naturais e nos valores que o 
homem lhe construiu (valores culturais). 

O território em que se localiza o projeto apresenta uma grande riqueza e diversidade de 
elementos do património cultural. Procedeu-se a um levantamento dos valores 
patrimoniais, incluindo trabalhos arqueológicos específicos que inventariaram cerca de 
40 ocorrências arqueológicas nos corredores de 400 m centrados nos traçados 
alternativos em estudo. 

Nas freguesias atravessadas pelos corredores de 400 m das várias soluções 
alternativas foi inventariado um importante conjunto de imóveis classificados ou em vias 
de classificação: 95 bens do património cultural imóvel classificado ou em vias de 
classificação foram identificados, correspondendo a antas, igrejas, quintas, 
pelourinhos, marcos graníticos, castelos, etc. Três deles, dois marcos graníticos 
localizados em Vilarinho de São Romão, Sabrosa e em Galafura, Peso da Régua e um 
cemitério mouro de Fonte dos Mouros, localizado em Galafura, Peso da Régua, 
localizam-se no interior do corredor dos 400 metros, no trecho L (Solução 4). 

Pelas características da paisagem da área de estudo descritas acima, por serem tão 
únicas, valiosas e autênticas, parte deste território integra o Alto Douro Vinhateiro, 
incluído desde 2001 na lista do Património Mundial, na categoria de Paisagem 
Cultural Evolutiva e Viva, e a respetiva Zona Especial de Proteção (ZEP) - Figura 5. 

Os atributos, ou seja os diversos elementos que compõem a paisagem e que 
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contribuem para o caráter único e Valor Universal Excecional (VUE) do ADV incluem 
os seguintes valores culturais e naturais: 

- Os sistemas de armação do terreno em socalcos, os muros em xisto e 
outros elementos associados como escadas adossadas e embutidas, escadas 
de salta-cão, abrigos embutidos, esteios de xisto; 

- Os caminhos murados e os sistemas de drenagem; 

- A vinha e o património genético vitícola; 

- As culturas mediterrânicas, nomeadamente os olivais, amendoais e laranjais; 

- Os mortórios; 

- O património histórico; classificado e em vias de classificação 

- Os sítios arqueológicos; 

- Os povoados, incluindo as Aldeias Vinhateiras; 

- As quintas e os casais; 

- Os locais de culto – santuários, igrejas e capelas, frequentemente associados 
a miradouros; 

- As construções adjetivas, nomeadamente cardanhos, eiras, pombais, 
armazéns; 

- As linhas de caminho de ferro; 

- O padrão, em mosaico, da paisagem; 

- O rio Douro e os seus afluentes; 

- As vertentes abruptas; 

- As cumeadas relevantes; 

- Os geossítios;  

- Os matos e as matas mediterrânicas; 

- As galerias ribeirinhas, também desigandas no EIA como ripícolas. 

Nas Figuras 6 e 7 representam-se a área de vinha e a área com armação de terreno 
(vinha, olival, pomares e mortórios) na área de estudo do projeto. 

 

 

 

 

 

Mortório - Designação dada 
aos antigos socalcos de 
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cultivados, estando 
atualmente ocupados por 
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Figura 5 - Área de estudo e os limites do Alto Douro Vinhateiro e da respetiva Zona Especial de Proteção 

 

Figura 6 - Áreas de vinha 
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Figura 7 - Áreas de terreno com armação em socalcos (fora da área do ADV não foi possível distinguir a armação em socalcos ou em 
patamares) 
 
 

10. Quais os principais efeitos (impactes) do projeto?  

Os principais impactes23 residuais24 do projeto são os seguintes, considerados 
significativos: 

 Condicionamento do futuro ordenamento do território, em particular pelas 
soluções alternativas que criam um novo corredor de infraestrutura linear; 

 Afetação de usos do solo, associada, fundamentalmente, às zonas de 
implantação dos apoios (postes); 

 Afetação da estrutura biofísica da paisagem e impacte visual; 

 Afetação do enquadramento visual de elementos patrimoniais arqueológicos 
e arquitetónicos e do valor cénico de atributos que conferem Valor Universal 
Excecional ao Alto Douro Vinhateiro; 

 Eventual colisão de aves e morcegos com a linha; 

 Afetação de atividades económicas e da qualidade de vida das populações. 

Como impactes pouco significativos foram considerados os seguintes: 

 Afetação de valores geológicos ou de recursos geológicos; 

 Alteração da topografia local; 

 Destruição do solo (na zona das fundações dos apoios e da plataforma do 
Posto de Corte); 
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 Aumento dos níveis de ruído; 

 Destruição ou afetação da vegetação, de habitats, da fauna ou de corredores 
ecológicos; 

 Criação de emprego (na fase de construção). 

A alteração de drenagem e o aumento da concentração de poeiras foram 
considerados impactes irrelevantes.  

Quanto aos impactes cumulativos25, os principais projetos considerados foram os 
aproveitamentos hidroelétricos de Foz Tua (em todas as soluções) e do Baixo Sabor 
(nas soluções 3N e 3S), os parques eólicos existentes e previstos na proximidade da 
área de estudo, outras linhas elétricas aéreas de alta tensão, projetos mineiros e áreas 
degradadas. 

Os principais impactes cumulativos identificados são relativos às aves (perda de 
habitat e colisão com linhas), ao ordenamento do território (novos espaços-canal), à 
paisagem e Alto Douro Vinhateiro. 

Pelo facto de o projecto se localizar parcialmente no ADV, foi desenvolvido um Estudo 
de Impacte Patrimonial, seguindo as diretrizes de 2001 pelo ICOMOS, organismo 
consultivo da UNESCO no âmbito da Convenção do Património Mundial, Cultural e 
Natural, relativas à avaliação do impacte de projetos em bens inscritos na lista do 
Património Mundial (o ADV é um bem inscrito nessa lista). A principal conclusão desse 
estudo, que é apresentado de forma autónoma no EIA (anexo 28), é que os impactes 
deste projeto, em qualquer das suas alternativas, não são muito significativos nem 
colocam em causa a integridade e a autenticidade do Alto Douro Vinhateiro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ICOMOS – Conselho 
Internacional dos Monumentos 

e dos Sítios 

UNESCO – Organização das 
Nações Unidas para a 

Educação, a Ciência e a 
Cultura  

 23 - Impacte é a alteração, ou diferença, num determinado aspeto (neste caso ambiental), entre a situação (num 
determinado local e momento) com a concretização do projeto e a situação futura (no mesmo local e momento) caso o 
projeto não se concretizasse.  
24 - O impacte residual é o impacte que resta após a aplicação de medidas de mitigação (definição na nota n.º 26). 
25 - 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 que poderão ser importantes quando considerados conjuntamente. 

 

11. Quais são as principais medidas de mitigação dos impactes 
negativos? Foi proposta monitorização? 

 

As medidas de mitigação26 propostas passam por uma escolha cuidada da 
localização dos elementos do projeto, como apoios, posto de corte, estaleiros e 
acessos, de forma a evitar ou reduzir impactes sobre os valores identificados. 

Foram propostas medidas para todos os fatores ambientais estudados, num total de 
112 medidas. Algumas delas são propostas para mais de um fator. As medidas foram, 
na generalidade, propostas separadamente para as fases de projeto de execução (ver 
ponto 13), construção e exploração. 

As medidas de mitigação dos impactes sobre a geologia são dirigidas à protecção dos 
locais com interesse geológico, do ponto de vista científico, pedagógico e económico, 
através de uma escolha cuidada dos componentes do projecto (apoios da linha, 
estaleiros, parques de materiais, acessos). Também se pretende minimizar a alteração 
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do relevo no local de construção do Posto de Corte (Soluções 3S e 3N). 

Com as medidas de mitigação propostas para os solos pretende-se minimizar a 
afectação de áreas integradas na RAN e protegê-los da erosão. 

Quanto à hidrologia, as medidas propostas são dirigidas à protecção de linhas de 
água e albufeiras, através da não colocação de componentes do projecto no seu leito 
ou margens. 

Foi proposta uma medida para o ambiente sonoro, de localizar a linha com um 
afastamento tão grande quanto possível (dentro dos corredores definidos) em relação 
a recetores sensíveis ao ruido, recomendando-se que a linha se localize a mais de 
100 m das construções com usos de habitação, não devendo em circunstância alguma 
ficar a menos de 50 m de afastamento de casas de habitação. Aquando da elaboração 
do projeto de execução e RECAPE deverão efetuar-se novas medições de ruido, 
novas previsões do ruido particular da linha, em função dos locais implantação dos 
apoios, das características técnicas adotadas. 

As medidas relativas à qualidade do ar visam minimizar o levantamento de poeira 
durante a fase de construção. 

Quanto à biodiversidade, é proposta, para a fase de projeto de execução, uma 
caracterização mais detalhada nos locais onde serão colocados os apoios, com o 
objectivo de minimizar os impactes negativos. Também se pretende evitar a abertura 
de novos caminhos que, ao permitir o acesso de viaturas, acarretam o perigo de 
acontecerem danos nas áreas naturais. Relativamente à fauna, em concreto às aves, 
a medida mais importante, para além de evitar as áreas mais sensíveis, é a de colocar 
dispositivos nos cabos de guarda da linha que a tornem mais visível, com o objetivo de 
evitar colisões. Esses dispositivos salva-pássaros, de balizagem para a avifauna, são 
amplamente utilizados internacionalmente, sendo designados de BFD (do inglês Bird 
Flight Diverters - “deflector do voo das aves”). Por fim, propõe-se que, na fase de 
construção, não se trabalhe perto de ninhos de aves e de abrigos de morcegos 
durante as suas fases de reprodução que, no geral, abrangem a Primavera e início do 
Verão. 

No caso do ordenamento do território as medidas passam, mais uma vez, pela 
escolha dos locais onde serão colocados os componentes do projeto, de modo a evitar 
áreas que, de alguma forma, são sensíveis e cuja protecção está consagrada nos 
instrumentos de ordenamento do território, como sejam áreas de REN, olivais, 
proximidade de marcos geodésicos e de captações de água. 

Quanto ao uso do solo, pretende-se proteger alguns tipos de uso, como florestas de 
castanheiro, sobreiro e azinheira e vinha, não colocando aí estaleiros. Por outro lado, 
pretende-se afetar o menos possível a utilização dos terrenos, pelo que se propõe que 
os apoios sejam, preferencialmente, colocados nos limites das parcelas e próximo de 
acessos. Por fim, e à semelhança do que é proposto para a generalidade dos factores 
ambientais, pretende-se que as intervenções, como a criação ou alargamento de 
caminhos ou a ocupação de terreno para a construção dos apoios da linha, ocupem 
apenas o espaço estritamente necessário. 

A maioria das medidas relativas à socioeconomia é comum a outros factores, por 
exemplo, a colocação preferencial de apoios nos limites das parcelas de terreno, o 
afastamento mínimo da linha relativamente a receptores de ruído, a limitação da linha 
em altura para diminuir o seu impacte visual, cuidados a ter relativamente aos 
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acessos, etc. Adicionalmente, são propostas medidas que incidem sobre a 
comunicação entre o proponente do projecto, a EDP - Gestão da Produção de 
Energia, S.A., e as autoridades e população locais. 

Relativamente à paisagem, as medidas propostas visam diminuir o impacte visual 
negativo da linha, essencialmente através da escolha dos locais mais adequados para 
a sua colocação (por exemplo, a meia encosta, evitando as cumeadas, ou atravessar 
os vales em zonas onde sejam mais encaixados) e de plantação de árvores e 
arbustos. Outra área em que as medidas incidem é na recuperação paisagística das 
áreas que sejam intervencionadas durante a obra (por exemplo, em torno dos apoios, 
em que o solo é revolvido pelas máquinas usadas na obra). 

Quanto ao património cultural, as medidas propostas passam por, na fase de 
Projeto, realizar um estudo detalhado no corredor da solução alternativa que seja 
escolhido e localizar os componentes do projeto por forma a que os elementos 
patrimoniais identificados não sejam danificados de alguma forma. Na fase de 
construção, é proposto o acompanhamento dos trabalhos de construção por 
arqueólogos, para evitar danos no caso da descoberta de vestígios arqueológicos 
durante a obra. 

Relativamente à Paisagem Cultural - Património Mundial ADV, também é proposto 
que a localização dos componentes do projeto seja feita de forma a afectar o mínimo 
possível os atributos naturais e culturais do ADV, em particular na armação de 
terrenos em socalcos e mortórios, com base num estudo detalhado da solução 
alternativa escolhida. Os componentes do projeto não deverão se colocados a menos 
de 400 m de locais de culto e miradouros e propõe-se que, no Plano de Gestão 
Ambiental da Obra28, sejam incluídos procedimentos para a recuperação de muros, 
terraços e outros elementos com valor patrimonial, procedimentos para o ajuste da 
localização de apoios e critérios para a localização de estaleiros e parques de 
material. 

Dado existir previsivelmente o atravessamento de áreas de vinha em socalco e 
patamares, incluídas no ADV e na respetiva ZEP, foi elaborado um procedimento 
especial para a construção e montagem da linha (que aparece como peça autónoma 
no EIA, anexo 10), com o objetivo de minimizar impactes negativos sobre essas áreas, 
e que será mais detalhado na fase de projecto de execução. 

No EIA foram propostos os seguintes programas de monitorização: Geologia, Aves, 
Ambiente Sonoro, Socioeconomia, Paisagem, Património cultural arqueológico, 
arquitetónico e imaterial e Paisagem Cultural – Património Mundial ADV. 

São propostas diversas medidas de valorização27, traduzidas na realização de 
inventários do património cultural, na sua divulgação e em ações de valorização de 
miradouros ou de recuperação de áreas degradadas. 

 26 - Medidas de mitigação são medidas que visam evitar, reduzir ou compensar os impactes negativos. 

27 - A valorização é entendida como o aproveitamento de oportunidades ou a realização de ações voluntárias que 
constituam um legado positivo do projeto para o ambiente, o património e as comunidades. 
28 - Plano de Gestão Ambiental da Obra: documento que lista e descreve, de forma detalhada, de forma a poder ser 
facilmente utilizado num contexto de obra, medidas que visam mitigar os impactes ambientais dessa mesma obra. 
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12. Que alternativa foi considerada com menor impacte ambiental? Quais 
as principais conclusões do EIA? 

 

Para se fazer a ordenação das oito alternativas utilizaram-se os resultados da avaliação 
de impactes (impactes residuais - ver definição no ponto 10, nota n.º 24). O método 
teve dois passos: primeiro, para cada impacte, atribuiu-se uma pontuação de 1 a 10 a 
cada alternativa, em que 1 é a alternativa menos favorável e 10 é a mais favorável. 
Depois calculou-se a média ponderada das pontuações dos impactes, para cada 
alternativa. O factor de ponderação foi atribuído da seguinte forma: aos impactes nulos 
ou irrelevantes foi atribuído o peso 0, aos impactes pouco significativos foi atribuído o 
peso 1 e aos impactes significativos foi atribuído o peso 2. Uma vez que o significado 
dos impactes nem sempre foi o mesmo, para a atribuição desta pontuação foi usado o 
significado máximo que lhe foi atribuído. Por exemplo, o significado do impacte 12 - 
Colisão de aves e morcegos varia entre pouco significativo e significativo, as 
alternativas; neste caso, foi atribuído o fator de ponderação / peso 2. 

No Quadro 4 apresenta-se, por impacte, o factor de ponderação e, para cada 
alternativa, a pontuação atribuída, representada com uma cor, para facilitar a análise. 
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Quadro 4 – Síntese da análise de soluções alternativas 

Impactes Fase 
Coeficiente de 

ponderação 

Soluções Alternativas 

1 2SI 2SM 2NI 2NM 3S 3N 4 

1. Afetação de valores geológicos P 1 ● ● ● ● ● ● ● ● 

2. Afetação de recursos geológicos P 0         

3. Alteração da topografia local P, C 1 ● ● ● ● ● ● ● ● 

4. Riscos geológicos P, C, E 1 ● ● ● ● ● ● ● ● 

5. Destruição do solo C, E 1 ● ● ● ● ● ● ● ● 

6. Alteração da drenagem P, C 0         

7. Aumento da concentração de 
poeiras 

C 0 
        

8. Aumento dos níveis de ruído E 1 ● ● ● ● ● ● ● ● 

9. Destruição ou afetação da 
vegetação 

P, C 1 ● ● ● ● ● ● ● ● 

10. Destruição ou afetação de habitats P, C 1 ● ● ● ● ● ● ● ● 

11. Destruição ou afetação da fauna P, C 1 ● ● ● ● ● ● ● ● 

12. Colisão de aves e morcegos E 2 ● ● ● ● ● ● ● ● 

13. Efeito de exclusão na fauna E 1 ● ● ● ● ● ● ● ● 

14. Afetação da conectividade 
ecológica 

P, E 1 ● ● ● ● ● ● ● ● 

15. Afetação de figuras legais de 
ordenamento do território e 
condicionamento futuro do 
ordenamento do território 

C, E 2 ● ● ● ● ● ● ● ● 

16. Afetação de usos do solo C, E 2 ● ● ● ● ● ● ● ● 

17. Criação de emprego C, E 1 ● ● ● ● ● ● ● ● 

18. Afetação de atividades económicas P, C, E 2 ● ● ● ● ● ● ● ● 

19. Afetação da qualidade de vida das 
populações 

P, C, E 2 ● ● ● ● ● ● ● ● 

20. Afetação da estrutura biofísica e 
Intrusão visual 

C, E 2 ● ● ● ● ● ● ● ● 

21. Destruição ou afetação de 
elementos patrimoniais 

C, E 2 ● ● ● ● ● ● ● ● 

22. Afetação de atributos que conferem 
VUE ao ADV 

C, E 2 ● ● ● ● ● ● ● ● 

CLASSIFICAÇÃO 7,3 5,3 6,7 3,9 5,3 7,2 6,1 4,5 

Fase (do projeto): P: Projeto de Execução. C: Construção. E: Exploração. ● - Pontuação 1, 2, 3 e 4. ● - 5, 6 e 7. ● - 8, 9 e 10. 
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Juntando os factores ambientais em “famílias”, verifica-se que, se considerarmos que os 
pesos dos impactes dos vários factores totalizam 100%, os impactes físicos e de 
qualidade do ambiente (impactes 1 a 8) têm um peso de 18,5%, os impactes na 
biodiversidade (impactes 9 a 14) têm um peso de 25,9 %, os impactes no 
ordenamento do território e uso do solo (impactes 15 e 16) têm um peso de 14,8%, os 
impactes socioeconómicos (impactes 17 a 19) têm um peso de 18,5 % e os impactes 
no património cultural e na paisagem, incluindo os impactes na Paisagem cultural 
– Património Mundial ADV, têm um peso de 22,2 %. 

Numa escala de 1 a 10, em que 10 representa a solução preferível, com menor impacte 
ambiental negativo, e as restantes são pontuadas por comparação, obtiveram-se os 
resultados ilustrados na Figura 8. 

 

 

Figura 8 - Classificação ambiental ponderada das alternativas 

Conclui-se que as alternativas ambientalmente mais favoráveis são, por ordem 
decrescente, a 1, 3S e 2SM. Comparando as alternativas dentro das Soluções 2 e 3, 
verifica-se que as alternativas que atravessam o rio Tua mais a montante / norte são 
piores do que as alternativas com travessia mais próximo da barragem de Foz Tua (ou 
seja, as alternativas 2NI e 2NM são piores que as alternativas 2SI, 2SM e a alternativa 
3N é pior que a 3S). É também claro que, nas alternativas da Solução 2 (2SI, 2 SM, 2NI 
e 2SM), a opção de linha mista 400/220 kV, desmontando a linha existente a 220 kV, é 
ambientalmente preferível à solução de linha independente a 400 kV (ou seja, a solução 
2SM é melhor que a 2SI, e a 2NM melhor que a 2NI). 

No Quadro 4 apresenta-se uma estimativa – para as três soluções consideradas como 
mais favoráveis – das áreas ocupadas pelos apoios em determinados tipos de áreas. 
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Quadro 4 – Estimativa das áreas de RAN, de vinha e de floresta ocupadas pelos apoios nas Soluções 1, 
2SM e 3S 

Soluções Área de RAN (m2) Área de vinha (m2) Área de floresta (m2) 

1 0 1142 1343 

2SM 110 1352 2276 

3S 500 645 1336 

Apesar de, no âmbito do EIA, a avaliação das alternativas se basear nos impactes 
residuais ambientais identificados e avaliados, isto é, considerando já a adoção das 
medidas de mitigação propostas, e de a classificação das soluções resultar da referida 
análise ambiental, considerou-se pertinente complementar a avaliação ambiental de 
alternativas com uma avaliação de alternativas ponderando a avaliação ambiental e os 
custos do projeto, baseada nos custos de cada alternativa (que variam entre 8,8 e 15,4 
milhões de euros). 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, 3S e 2SI. 

A análise efetuada no EIA também permite retirar as seguintes conclusões sobre o 
projeto: 

- Nenhuma das soluções alternativas analisadas tem impactes ambientais que a 
inviabilizem; 

- Nenhuma das alternativas tem efeitos negativos muito significativos nos 
atributos que conferem Valor Excecional Universal (VUE) ao Alto Douro 
Vinhateiro; 

- Nenhuma das alternativas afeta a autenticidade29 e a integridade do Alto Douro 
Vinhateiro30. 

Deve complementar-se que na elaboração do presente estudo, de um modo geral, não 
se verificaram lacunas de informação que prejudicassem as conclusões do EIA. 

  29 - A autenticidade refere-se à credibilidade e ao caráter verdadeiro de um atributo cultural. É sobretudo considerada no 
contexto de reconstruções e restauros ou ao caráter genuíno de manifestações culturais imateriais. No EIA concluiu-se 
que não decorrem do presente projeto impactes que alterem essas condições de autenticidade. 
30 - A integridade é uma apreciação de conjunto e do caráter intacto do património natural e/ou cultural e dos seus 
atributos. A construção e exploração da linha constitui uma intrusão visual. Em qualquer das alternativas consideradas, a 
intrusão visual é limitada a uma pequena área do ADV (e da sua zona especial de proteção – ZEP), pelo que as 
características que levaram à sua classificação como património mundial não são significativamente afectadas. 

 

 

13. Quais os próximos passos?  

Após a emissão da DIA favorável ou favorável condicionada, será desenvolvido o 
Projeto de Execução da alternativa selecionada, procedendo aos ajustes e à 
otimização do traçado que se revelarem mais adequados e que evitem ou minimizem 
os impactes negativos identificados. 

Antecedendo o processo de licenciamento pela DGEG, decorrerá uma fase de 
verificação da conformidade ambiental do Projeto de Execução, que terá início com a 
entrega do RECAPE (previsivelmente em agosto de 2014). Essa fase incluirá uma 
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nova consulta pública. 

Após o licenciamento decorrerá a fase de construção, que deverá estar concluída em 
dezembro de 2015. As atividades de construção serão controladas mediante 
implementação de um sistema de gestão ambiental da obra que contribuirá para evitar 
ou minimizar impactes negativos desta fase, dando cumprimento às medidas 
preconizadas na DIA e no RECAPE. 

Durante a fase de exploração terão lugar atividades de monitorização ambiental, 
podendo ser adotadas medidas adicionais de mitigação caso se justifiquem. 

O EIA não analisou a fase de desativação, atendendo à longa vida útil prevista para a 
linha, que estará em funcionamento pelo período de concessão do AHFT (75 anos de 
exploração). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTE DOCUMENTO FOI ESCRITO DE ACORDO COM AS REGRAS DO ACORDO ORTOGRÁFICO DE 1990. 










