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PROCESSO DE AVALIAÇÃO DE IMPACTE AMBIENTAL
AIA 2817

“ABERTURA DA LINHA TERRAS ALTAS DE FAFE – RIBA DE
AVE, A 150 KV
PARA A SUBESTAÇÃO DE FAFE (LAF.RA-SFAF)”

Resposta ao Ofício S014879-201503-DAIA-DAP
da Agência Portuguesa do Ambiente

Na sequência do processo de Avaliação de Impacte Ambiental da Abertura da Linha
Terras Altas de Fafe – Riba de Ave, a 150 kV para a Subestação de Fafe - Processo AIA
2817, a PROCESL - Engenharia Hidráulica e Ambiental, S.A, consultora responsável pela
elaboração do EIA, pretende neste documento responder ao pedido de elementos
formulado pela Comissão de Avaliação (CA).
Os esclarecimentos apresentados têm como objectivo responder a cada uma das
questões colocadas em anexo ao ofício com a referência S014879-201503-DAIA-DAP,
de 5 de Março de 2015, da Agência Portuguesa do Ambiente (APA), e que constitui o
Anexo I deste documento.
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1

SOCIOECONOMIA
a) “Identificação, em cartografia específica de habitações e/ou atividades
económicas e/ou equipamentos sociais afetados pelo projeto em estudo,
expondo de forma específica e sistemática a distância das componentes do
projeto (incluíndo estaleiros e acessos de obra), às zonas potencialmente
afectadas”.
De forma a responder ao solicitado, apresenta-se na Figura 1 do Anexo III o
edificado identificado no corredor em estudo (habitações e/ou actividades
económicas e/ou equipamentos sociais e/ou outra tipologia de edificado).
No Quadro 1.1, identificam-se as distâncias do edificado mais próximo às
componentes do projecto. Nele apenas são consideradas como componentes de
projecto, os apoios, os acessos (a beneficiar e novos acessos) e linha, visto que
nesta fase de projecto ainda se desconhece a localização do estaleiro (que será
definida pelo adjudicatário numa fase prévia ao início da obra).
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Quadro 1.1 - Distâncias às componentes do projecto (apoios, acessos e linha eléctrica)
APOIOS
APOIO

EDIFICADO MAIS PRÓXIMO

ACESSOS
DISTÂNCIA
(m)

ACESSO AO
APOIO

EDIFICADO MAIS PRÓXIMO

LINHA ELÉCTRICA (VÃOS)
DISTÂNCIA
(m)

VÃO

EDIFICADO MAIS PRÓXIMO

DISTÂNCIA
(m)

P32/P31

Pedreira

˃ 500

A beneficiar

Pedreira

˃ 500

P32/P31 ao P33/P30

Pedreira

˃ 500

P33/P30

Pedreira

˃ 500

Novo

Pedreira

˃ 500

P33/P30 ao P34/P29

---

---

A beneficiar

Habitação isolada

171

P34/P29

Habitação isolada

P34/P29 ao P35/P28

Estufa

51

Novo

Habitação isolada

117

A beneficiar

Habitação isolada

100
P35/P28 ao P36/P27

---

---

Novo

Habitação isolada

˃ 500

A beneficiar

Habitação isolada

˃ 500
P36/P27 ao P37/P26

---

---

Novo

Habitação isolada

˃ 500

A beneficiar

Habitação isolada

243
P37/P26 ao P38/P25

Habitação isolada

182

Novo

Habitação isolada

11

P35/P28

P36/P27

P37/P26

Habitação isolada

Habitação isolada

Habitação isolada

113

484

˃ 500

197

P38/P25

Habitação isolada

277

Novo

Habitação isolada

277

P38/P25 ao P39/P24

Habitação isolada

273

P39/P24

Habitação isolada

387

Novo

Habitação isolada

353

P39/P24 ao P40/P23

Habitação isolada

68

P40/P23

Habitação isolada

95

Novo

Aglomerado de habitações

24

P40/P23 ao P41/P22

---

---

P41/P22

Habitação isolada

481

Novo

Habitação isolada

421

P41/P22 ao P42/P21

Habitação isolada

91

P42/P21

Habitação isolada

281

Novo

Habitação isolada

275

P42/P21 ao P43/P20

Aglomerado de habitações

240

P43/P20

Exploração agrícola

108

Novo

Exploração agrícola

108

P43/P20 ao P44/P19

Exploração agrícola

77

P44/P19

Habitação isolada

256

Novo

Habitação isolada

256

P44/P19 ao P45/P18

---

---

P45/P18

Aglomerado de habitações

416

Novo

Aglomerado de habitações

433

P45/P18 ao P46/P17

---

---
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APOIOS
APOIO

EDIFICADO MAIS PRÓXIMO

ACESSOS
DISTÂNCIA
(m)

ACESSO AO
APOIO

EDIFICADO MAIS PRÓXIMO

LINHA ELÉCTRICA (VÃOS)
DISTÂNCIA
(m)

VÃO

EDIFICADO MAIS PRÓXIMO

DISTÂNCIA
(m)

P46/P17

Aglomerado de habitações

224

Novo

Aglomerado de habitações

229

P46/P17 ao P47/P16

Aglomerado de habitações

60

P47/P16

Aglomerado de habitações

105

Novo

Aglomerado de habitações

112

P47/P16 ao P48/P15

Aglomerado de habitações

74

P48/P15

Aglomerado de habitações

222

Novo

Aglomerado de habitações

85

P48/P15 ao P49/P14

Aglomerado de habitações

50

P49/P14

Aglomerado de habitações

62

Novo

Aglomerado de habitações

62

P49/P14 ao P50/P13

Aglomerado de habitações

133

P50/P13

Aglomerado de habitações

149

P50/P13 ao P51/P12

Aglomerado de habitações

337

P51/P12

Igreja

253

P51/P12 ao P52/P11

Igreja

90

P52/P11 ao P53/P10

---

---

P53/P10 ao P54/P9

Aglomerado de habitações

83

P54/P9 ao P55/P8

---

---

P52/P11

P53/P10

Igreja

Aglomerado de habitações

--A beneficiar

Igreja

351

Novo

Igreja

257

A beneficiar

Igreja

313

Novo

Igreja

196

A beneficiar

Aglomerado de habitações

272

Novo

Aglomerado de habitações

356

127

321

P54/P9

Aglomerado de habitações

345

P55/P8

Ciclovia

140

P56/P7

Ciclovia

260

P57/P6

Ciclovia

˃ 500

P58/P5

Ciclovia

156

P59/P4

Habitação isolada

159

--A beneficiar

Ciclovia

170

Novo

Ciclovia

150

Novo

Ciclovia

251
---

A beneficiar

Ciclovia

0

A beneficiar

Habitação isolada

9

Novo

Habitação isolada

197

P55/P8 ao P56/P7

Ciclovia

140

P56/P7 ao P57/P6

Ciclovia

214

P57/P6 ao P58/P5

Ciclovia

290

P58/P5 ao P59/P4

Ciclovia

0

P59/P4 ao P60/P3

Habitação isolada

111
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APOIOS
APOIO

EDIFICADO MAIS PRÓXIMO

ACESSOS
DISTÂNCIA
(m)

P60/P3

Habitação isolada

260

P61/P2

Serração de pedra

161

P62/P1

Serração de pedra

232

ACESSO AO
APOIO

EDIFICADO MAIS PRÓXIMO

LINHA ELÉCTRICA (VÃOS)
DISTÂNCIA
(m)

VÃO

EDIFICADO MAIS PRÓXIMO

DISTÂNCIA
(m)

P60/P3 ao P61/P2

---

---

P61/P2 ao P62/P1

Serração de pedra

69

Novo

Habitação isolada

284

A beneficiar

Serração de pedra

7

Novo

Serração de pedra

140

A beneficiar

Serração de pedra

239
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b)

“Proceder à revisão do capítulo identificação e avaliação dos impactes tendo em
conta o expresso nos pontos anteriores, definindo as medidas de minimização
adequadas a aplicar em função da nova caraterização dos impactes ambientais”.
De acordo com a Figura 1 e o Quadro 1.1, apresentado no ponto anterior, verificase o seguinte:




Actividades económicas:


Na fase de construção, os componentes do projecto (apoios e acessos)
não induzirão a destruição de área edificada ou equipamentos
associados a qualquer uma das actividades económicas identificadas
no corredor em estudo, distando a mais próxima (exploração agrícola)
a cerca de 108 m do apoio P43/P20 e respectivo acesso a construir. De
igual forma não haverá lugar à interferência com as funcionalidades
das actividades económicas identificadas. Face ao exposto, não será
expectável a ocorrência de impactes;



Na fase de exploração, o impacte negativo social resultante do
aumento da sensação de risco pela presença da linha eléctrica não se
verifica, visto que nenhuma das actividades económicas identificadas
no corredor em estudo se situa na proximidade da mesma, distando a
actividade mais próxima (estufa) a cerca de 51 m do vão entre o apoio
P34/P29 e o P35/P28. Quanto ao eventual impacte visual que a
presença da linha poderá originar sobre as actividades económicas,
verifica-se, nomeadamente no que diz respeito ao alojamento turístico
identificado no corredor em estudo, que o mesmo terá pouca
visibilidade para a linha eléctrica, dada a distância a que se encontra da
linha (mais de 600 m do vão entre o apoio P46/P17 e do P47/P16), a
topografia do local e a vegetação envolvente. Classificam-se assim os
impactes associados como negativos, de magnitude reduzida e pouco
significativos.

Equipamentos:


Na fase de construção, os componentes do projecto (apoios e acessos)
não induzirão a destruição de qualquer equipamento identificado no
corredor em estudo. Salienta-se que, apesar de haver a necessidade de
atravessar a ciclovia pelo acesso a beneficiar ao apoio P58/P5, a
10
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mesma não será afectada, prevendo-se inclusivamente a adopção de
regras de segurança no seu atravessamento, conforme estabelecido no
Plano de Acessos já apresentado. De igual forma não haverá lugar à
interferência com as funcionalidades dos equipamentos identificados.
Face ao exposto, não será expectável a ocorrência de impactes;





Na fase de exploração, o impacte negativo social resultante do
aumento da sensação de risco com a presença da linha eléctrica não se
verifica, dado que nenhum dos equipamentos identificados no
corredor em estudo se situa na proximidade da mesma, distando o
equipamento mais próximo (Igreja - capela de Santo Antoninho) a
cerca de 90 m do vão entre o apoio P51/P12 e o P52/P11. No entanto,
constitui excepção a passagem da linha eléctrica pela ciclovia,
classificando-se o impacte associado como negativo, embora de
magnitude reduzida e pouco significativo, visto que a linha será pouco
perceptível a partir da ciclovia.



Quanto ao eventual impacte visual que a presença da linha poderá
originar sobre os equipamentos, verifica-se, nomeadamente no que diz
respeito à capela de Santo Antoninho, localizada a mais de 100 m do
vão entre o apoio P51/P12 e o P52/P13, que poderá ocorrer impacte
visual, mas que não interferirá com uso deste espaço. No que diz
respeito à zona de picnic que se encontra junto da referida capela,
quer a topografia do terreno, quer a vegetação envolvente dificultarão
a visibilidade para a linha eléctrica, não havendo impacte visual
significativo nem interferência física com o usufruto deste espaço.
Classificam-se os impactes associados como negativos, de magnitude
reduzida e pouco significativos.

Zonas habitacionais:


Na fase de construção, os componentes do projecto (apoios e acessos)
não induzirão a destruição de qualquer habitação identificada no
corredor em estudo, distando a mais próxima a cerca de 9 m do acesso
a beneficiar ao apoio P59/P7.



Ainda na fase de construção, as acções de desmatação e corte de
árvores para a abertura/alargamento dos acessos e implantação dos
apoios poderão conduzir a um aumento de emissão de poeiras e
11
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poluentes atmosféricos, e aumento dos níveis sonoros. Estes impactes
poderão causar sentimentos de incómodo sobretudo nos indivíduos
que residem nas imediações próximas às áreas a intervencionar,
identificando-se como situações sensíveis as seguintes:



o

No que diz respeito aos locais de implantação dos apoios, verificase que a situação mais próxima diz respeito a um aglomerado de
habitações localizada a cerca de 62 m do apoio P49/P14;

o

Quanto aos novos acessos, as situações mais sensíveis estarão
associadas às seguintes intervenções: desmatação para a abertura
dos acessos aos apoios P37/P26 e P40/P23, verificando-se uma
habitação isolada a cerca de 11 m do acesso ao apoio P37/P26, e
um aglomerado de habitações a cerca de 24 m do acesso ao apoio
P40/P23. Não obstante, e perante as intervenções reduzidas
associadas, assim como a curta extensão dos acessos, considerase que as mesmas não terão caracter expressivo para originar
perturbações sobre as populações residentes nas proximidades.
Salienta-se contudo que os acessos serão abertos em articulação
com os proprietários;

o

Quanto aos acessos a melhorar, as situações mais sensíveis serão
sentidas ao nível dos acessos aos apoios P59/P4 e P61/P2,
verificando-se uma habitação isolada a cerca de 9 m do acesso ao
apoio P59/P4. Não obstante, e perante as intervenções reduzidas,
de desmatação, assim como a curta extensão associada ao seu
alargamento, considera-se que as mesmas não terão caracter
expressivo para originar perturbações sobre as populações.

A circulação de veículos pesados esperada na fase de construção será
reduzida em cada frente de obra e em cada fase dos trabalhos,
ocorrendo normalmente uma deslocação de manhã para o local e a
saída da área de trabalhos junto ao apoio no final do dia. As
deslocações de trabalhadores e materiais do estaleiro para o local
ocorrerão normalmente de manhã, com regresso no final do dia, sendo
a deslocação para o restaurante na pausa para almoço. Pelo referido e
atendendo ao caracter temporário das intervenções previstas, não
será expectável que as emissões produzidas (quer atmosféricas, quer

12
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sonoras) sejam suficientemente expressivas para originar perturbações
significativas.


Na fase de exploração, e no respeitante ao eventual ruído ambiente
proveniente da abertura da LAF.RA-SFAF, a 150 kV, sobre as áreas
habitadas e produtivas, refira-se que no caso particular desta linha não
haverá efeito de coroa, não sendo, por conseguinte, expectável a
ocorrência de impactes a este nível.



Ainda na fase de exploração, o impacte negativo social resultará
essencialmente do aumento da sensação de risco sobre as populações,
considerando que os impactes mais significativos ocorrerão junto a
áreas habitadas, localizadas na proximidade da abertura da LAF.RASFAF, a 150 kV, identificando-se como situação mais sensível o vão
entre o apoio P58/P5 e o P59/P4, onde uma habitação isolada dista a
apenas 20 m da linha eléctrica.

Face à exposição efectuada, não se afigura necessário propor medidas de
minimização adicionais para além das já referenciadas no EIA e no Plano de
Acessos.
c)

“Quantificar as áreas florestadas com espécies de rápido crescimento a afetar
pelo projeto (apoios, faixa de servidão e acessos a criar) e analisar os respetivos
impactes”.
De forma a responder ao solicitado, apresenta-se no Quadro 1.2, a quantificação
das áreas florestadas de crescimento rápido (eucalipto e pinheiro) que serão
afectadas pelas componentes do projecto: apoios, acessos a construir
(considerando uma largura de 4 m) e faixa de servidão (considerando uma largura
de 45 m).
Quadro 1.2 - Quantificação das áreas florestadas afectadas - fase de construção
COMPONENTE DO PROJECTO
APOIOS

ACESSO AO APOIO A CONSTRUIR

N.º

ÁREA (m2)

ÁREA (m2)

P34/P29

198

---

P35/P28

400

19

P36/P27

400

200

P37/P26

370

---
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COMPONENTE DO PROJECTO
APOIOS

ACESSO AO APOIO A CONSTRUIR
2

N.º

ÁREA (m )

ÁREA (m2)

P39/P24

---

123

P40/P23

319

79

P41/P22

294

211

P42/P21

262

70

P44/P18

330

178

P45/P18

190

---

P46/P17

172

12

P47/P16

400

112

P48/P15

237

13

P49/P14

400

---

P50/P13

52

---

P51/P12

400

230

P52/P11

300

265

P53/P10

400

102

P54/P9

355

---

P55/P8

378

164

P56/P7

80

321

P59/P4

400

223

P60/P3

400

268

P61/P2

400

99

Total de áreas florestais afectadas pelos apoios

7.137 m2

Total de áreas florestais afectadas pelos acessos a construir

2.689 m2

Total de áreas florestais afectadas pela faixa de protecção

369.468 m2

Total de áreas florestais afectadas pelas componentes do Projecto

379.294 m2

Da análise do Quadro 1.2, verifica-se que serão afectadas cerca de 379.294 m2
(37,9 ha) de áreas florestadas. Salienta-se, contudo, e tal como referido no EIA,
que parte da área intervencionada para a colocação dos apoios será recuperada.
As afectações mais expressivas serão sobretudo inerentes à faixa de servidão,
onde haverá a necessidade de se proceder ao corte de 369.468 m2 (36,9 ha) de
áreas florestadas, correspondente a 60,4 % de toda a faixa de protecção.

14
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Neste sentido, e do ponto de vista socioeconómico, não se identificam impactes
acrescidos aos já referenciados no EIA, nomeadamente no que diz respeito ao
corte de árvores, mantendo-se:


A interferência física com a funcionalidade/utilização dos espaços decorrentes
da implantação dos apoios e da abertura dos respectivos acessos e da faixa de
servidão: impactes negativos, directos, de magnitude reduzida (nos apoios e
acessos) a elevada (faixa de protecção), embora pouco significativos, visto que
a perda de rendimento será indemnizada.

Importa ainda salientar que, no âmbito da sua actividade de estabelecimento de
servidões, a REN, S.A. adopta a iniciativa de propor aos proprietários a
rearborização das áreas abatidas com espécies de flora autóctone, cabendo, no
entanto, aos proprietários a decisão final sobre a aceitação desta medida
complementar e ao ICNF a aprovação das práticas florestais vertidas no projecto
florestal que, no final da obra, a REN submete à sua aprovação.
d)

“Apresentar os impactes socioeconómicos cumulativos com a Linha Caniçada –
Riba de Ave 2/Guimarães (áreas desflorestadas por via dos corredores das duas
linhas, faixas de fonteira entre corredores, devido à proximidade das mesmas)”.
Conforme mencionado no EIA, os impactes socioeconómicos cumulativos com a
Abertura da Linha Caniçada – Riba de Ave 2/Guimarães, a 150 kV, para a
Subestação de Fafe, nomeadamente no que diz respeito às áreas florestadas
(faixas de servidão), serão associados ao condicionamento das áreas envolventes
aos projectos em causa (desvalorização fundiária das propriedades). Considera-se
haver um impacte cumulativo, de magnitude elevada (64,53 ha da Linha Caniçada
– Riba de Ave 2/Guimarães e 36,9 ha da linha em avaliação), embora pouco
significativo, visto que a perda de rendimento será indemnizada.
Refira-se ainda que o impacte cumulativo identificado poderá ser minimizado face
à prática voluntária da REN, S.A. em propor aos proprietários visados a
rearborização das áreas abatidas com espécies de flora autóctone, cabendo, no
entanto, aos proprietários a decisão final sobre a aceitação desta medida
complementar e ao ICNF a aprovação das práticas florestais vertidas no projecto
florestal que, no final da obra, a REN submete à sua aprovação. O impacte
cumulativo da proximidade de corredores em espaço florestal é de igual forma
minorado, uma vez que solo florestal retoma a sua função, nesta caso mais com
um carácter de protecção do que de produção. Os espaços fronteira entre faixas
(corredores de 45 metros) são tratados de igual modo, mantendo a sua aptidão e
15
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uso inalterados. Quando estes espaços são de reduzida dimensão ou se localizem
no mesmo prédio rústico são igualmente integrados nas áreas a rearborizar,
quando solicitados pelo proprietário.
Salienta-se, contudo, que a opção de aproximar os corredores minimiza os
impactes cumulativos identificados, relativamente à opção de se ter corredores
distintos e afastados.
2

ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E USO DO SOLO
a) “Revisão e correção da análise dos IGT de acordo com a afetação das classes de
espaço em causa para os concelhos de Fafe e Guimarães, nomeadamente:


Para a área do concelho de Guimarães, considerar a carta de áreas florestais,
tomando em consideração o normativo específico e a localização de cada apoio
e justificando a opção tomada, em especial quando estiver em causa uso não
previsto”.
De forma a responder ao solicitado, apresenta-se no Desenho 1 do Anexo III a
representação cartográfica das áreas florestais do PDM de Guimarães.
A representatividade destas áreas consta no Quadro 2.1, verificando-se que as
mesmas ocupam uma área total de 692,56 ha, representando cerca de 45 % do
total da área de estudo.
Quadro 2.1 - Áreas florestais – PDM de Guimarães
ESPAÇOS FLORESTAIS

ÁREA (ha)

% FACE À ÁREA DE ESTUDO

Áreas de uso florestal condicionado

539,13

35,02

Áreas de uso florestal não condicionado

153,43

9,97

692,56

44,99

Total

No Quadro seguinte, apresentam-se as áreas florestais do PDM de Guimarães
afectadas pelos apoios. Salienta-se que os apoios P33/P30 e P51/P12, encontramse no limite das áreas florestais condicionadas do PDM de Guimarães e Fafe,
podendo induzir incerteza quanto à real afectação (áreas de uso florestal
condicionado do PDM de Guimarães). No entanto, esta informação foi
cuidadosamente confirmada no SIG do projecto.
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Quadro 2.2 - Áreas florestais afectadas pelos apoios – PDM de Guimarães
ÁREA (ha)
ESPAÇOS FLORESTAIS

APOIOS

Áreas de uso florestal condicionado

Áreas de uso florestal não condicionado
Total

FASE DE
CONSTRUÇÃO

FASE DE
EXPLORAÇÃO

P32/P31; P33/P30; P36/P27;
P37/P26; P41/P22; P42/P21;
P44/P19; P45/P18; P46/P17;
P47/P16; P48/P15; P49/P14;
P50/P13; P51/P12; P55/P8;

0,60

0,13

P38/P25; P39/P24; P57/P6

0,12

0,03

18

0,72

0,16

De acordo com o regulamento do PDM em questão, e conforme referido no EIA,
nas áreas florestais quando classificadas como áreas de floresta condicionada:
“1 - Deverão apenas ser autorizadas medidas que visem a preservação dos
recursos naturais ou paisagísticos a preservar, ou seja, serão de evitar as
intervenções que agravem a erosão e degradação dos solos (…).
5 - Não são de autorizar quaisquer construções que não sejam complementares
ou de apoio ao uso permitido” (artigo 40.º).
Se, por outro lado, se tratar de áreas de floresta não condicionada, é referido, no
artigo 41.º do mesmo regulamento, que:
“(…) 2 - Não são permitidos projectos de loteamento para fins construtivos,
admitindo-se, contudo, construção nas seguintes condições:
b) Equipamentos de interesse municipal;
3 - Estas construções só poderão ser permitidas caso não afectem as áreas
envolventes, quer do ponto de vista paisagístico quer da sua utilização, e não
podendo contradizer o conteúdo da secção I do capítulo II deste regulamento,
não podendo a impermeabilização do solo ultrapassar 20% da área total do
terreno.”
Atendendo às disposições mencionadas, verificam-se impactes negativos do
projecto nas áreas de uso florestal condicionado.
Importa contudo salientar que as opções tomadas, em fase de Projecto de
Execução, foram antecedidas a um Estudo de Grandes Condicionantes Ambientais
(EGCA), elaborado em Fevereiro de 2013, onde foram equacionadas todas as
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situações ambientalmente mais desfavoráveis, em particular as que poderiam
constituir um impedimento legal ou, relativamente às quais, a presença da
abertura da LAF.RA-SFAF poderia vir a provocar impactes significativos. Conforme
referido no EIA, o relatório do EGCA, apresentado no Volume IV, constituiu o
documento de partida para uma tomada de decisão, centrada nas vertentes
ambientais, de projecto e planeamento da própria REN, S.A. As alternativas de
localização de corredor foram avaliadas pela PROCESL, S.A. e pela REN, S.A. (com
base na avaliação comparativa de alternativas efectuada no EGCA), tendo-se
optado por aquela considerada como mais favorável. Atendendo às cartas de
condicionantes e de ordenamento dos PDM dos concelhos abrangidos, à
informação recebida das entidades contactadas, à análise da fotografia aérea e às
visitas de campo, foi possível evitar situações de maior condicionamento ou
sensibilidade ambiental (vd. ponto 2.3.2 - Síntese do Estudo de Grandes
Condicionantes Ambientais).
Salienta-se também que na escolha do traçado opta-se por, sempre que possível,
afastar a linha das localidades, aglomerados urbanos e mesmo de habitações
isoladas, respeitar as áreas protegidas e com servidões específicas (como o caso
das pedreiras) e outras condicionantes conhecidas constantes dos PDM e/ou
referidas pelas Câmaras Municipais. Nas zonas de montanha, houve a
preocupação seguir pela “meia-encosta” para minimizar o impacte visual.
Todo o processo conducente ao Projecto de Execução agora em avaliação
encontra-se descrito no EIA (capítulo dos antecedentes), durante o qual se
procurou simultaneamente dar resposta aos requisitos técnicos de abastecimento
dos consumos, como também evitar áreas sensíveis que, de algum modo, se
pudessem apresentar como condicionadoras da implantação dos apoios ou da
passagem das linhas, tais como edificações ou outros espaços sociais e valores
patrimoniais. Este processo foi igualmente acompanhado de concertação em
diversos momentos do Projecto com a Câmara Municipal de Guimarães.
Importa ainda mencionar que a revisão do PDM de Guimarães, já em fase final de
aprovação, contempla no respectivo regulamento a implantação ou instalação de
infra-estruturas de transporte e transformação de energia, podendo as mesmas
serem viabilizadas em qualquer área ou local do território concelhio, desde que a
Câmara Municipal reconheça que tal não acarreta prejuízos inaceitáveis, para a
qualidade ambiental, paisagística e funcional das áreas abrangidas.
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Em complemento ao atrás referido, note-se que, face ao teor das disposições
específicas de algumas classes de espaços constantes nos regulamentos dos PDM
que se afiguram incompatíveis com a viabilização do projecto em avaliação,
entendeu a REN – Rede Eléctrica Nacional, S.A. solicitar um parecer jurídico de
forma a esclarecer a natureza dessas situações. Este pedido da REN, S.A. decorreu
do facto de poder ver-se na contingência de não cumprir as suas obrigações
enquanto concessionária das infra-estruturas da RNT (Rede Nacional de
Transporte) de electricidade em regime de serviço público. Esta concessão foi-lhe
atribuída pelo Estado Português mediante contrato, neste momento válido até
2057. Decorre da concessão a obrigação de:


Garantir a segurança de abastecimento de energia à Rede Nacional de
Distribuição (RND) de Electricidade não só em termos da capacidade de
oferta como também em termos de qualidade de serviço;



Gerir a RNT em todas as suas vertentes, planeamento, projecto, construção,
operação, manutenção e conservação;



Garantir a integração da nova geração de energia (em particular a partir de
fontes renováveis);



Garantir o funcionamento dos mercados de energia (nomeadamente
quanto às interligações).

Em particular a concretização deste projecto visa:


melhorar as condições de segurança em termos qualidade e continuidade
de serviço na alimentação da RND - Rede Nacional de Distribuição que
garanta a satisfação dos consumos dos Concelhos de Guimarães, Fafe,
Vizela e Felgueiras;



criar um novo nó de rede numa área mais favorável em termos ambientais
que pode potenciar a recepção adicional de produção em regime especial
(PRE);



permitir desactivar a parte da RNT da subestação de Guimarães que está,
inserida na área urbana da cidade e não permite ampliações nem reforço
para satisfazer os aumentos de consumo previstos para os Concelhos acima
referidos com ganhos significativos em termos de ordenamento;
19
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Por outro lado, a concretização dos projectos da RNT deve ser efectuada no estrito
cumprimento das disposições legais e regulamentares, em particular minimizando
o impacte ambiental. Salienta-se ainda que, tendo os projectos da RNT o estatuto
de utilidade pública geral, considera-se que:
a) Cabe à Administração Central, a elaboração do Programa Nacional da política
de Ordenamento do Território, a elaboração e aprovação dos Planos
Regionais de Ordenamento do Território e a elaboração e aprovação dos
planos especiais de ordenamento do território;
b) Cabe aos Municípios, no quadro das orientações definidas nos instrumentos
de gestão territorial da competência da Administração Central, elaborar e
aprovar os planos municipais de ordenamento do território, definindo o
regime do uso do solo através da classificação e qualificação do solo;
c) Considera-se que apesar da ampla margem de discricionariedade em que
assentam os poderes de planeamento, existem algumas limitações externas
que se impõem aos Municípios nos processos de planeamento territorial;
d) As infra-estruturas da RNT são de manifesto interesse público corporizando o
interesse público básico de dotar o território nacional de uma rede de
transporte de energia eléctrica e de reconhecida utilidade pública pelo
próprio contrato de concessão;
e) Uma vez que a matéria da RNT é uma atribuição do Estado, a fase de
acompanhamento dos planos directores municipais é o fórum indicado para
fazer a ponderação entre as opções de planeamento do Município e a
estratégica definida para a implementação da RNT;
f) Considera-se que os Municípios não devem ultrapassar os limites materiais
da sua esfera de intervenção, dificultar a instalação de infra-estruturas de
interesse público e mesmo sujeitar estas a uma verificação casuística de
interesse municipal;
g) Considera-se pois que as normas regulamentares que condicionam em
determinadas classes e categorias de solo, a realização de infra-estruturas de
transporte de energia eléctrica ao reconhecimento do interesse municipal
dessas mesmas infra-estruturas violam o principio da tipicidade dos planos e
da competência cabendo à Direcção Geral de Energia e Geologia (DGEG) e à
Comissão de Coordenação de Desenvolvimento Regional enquanto garantes
20
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da legalidade dos Planos zelar pela sua eliminação no procedimento de
acompanhamento dos planos em causa;
h) Nos casos em que os PDM já em vigor contenham disposições
regulamentares que sujeitam a implementação de infra-estruturas de
interesse público a um reconhecimento de interesse municipal deve a DGEG
informar os Municípios da situação e solicitar que se proceda a uma
alteração por adaptação nos termos referido no artigo 97º do Decreto-Lei nº
380/99 de 22 de Setembro, no sentido de eliminar a referida norma de
interesse.
Face ao exposto, a REN,S.A. solicitou um parecer jurídico sobre a matéria, o qual
se apresenta no Anexo II.


“No que respeita ao PDM de Fafe, não se verificando compatibilidade do uso
previsto nas suas opções de ordenamento do território com a proposta do EIA
nas áreas florestais que coincidem com REN, demonstrar a repercussão do
disposto no artigo 7º do Regulamento deste plano e contemplar formas de
compensação e procedimentos de permitam ultrapassar a incompatibilidade
verificada, quer neste concelho quer no anterior mencionado”.
Verifica-se que grande parte dos apoios a implementar em áreas florestais (quer
no concelho de Fafe, quer no concelho de Guimarães) implicará simultaneamente
a afectação de áreas integradas no regime da REN (Quadro 2.3).
Quadro 2.3 - Áreas florestais integradas na REN afectadas pelos apoios
ÁREA (ha)

SISTEMAS DA REN
(DE ACORDO COM
O DL N.º 93/90)

NOVAS CATEGORIAS
(DL 239/2012)

APOIOS

Áreas de infiltração
máxima (a)

Áreas estratégicas de
protecção e recarga
de aquíferos

Áreas com risco de
erosão (b)
Cabeceiras de
linhas de água (c)

FASE DE
CONSTRUÇÃO

FASE DE
EXPLORAÇÃO

P32/P31 e P33/P30

0,08

0,01

Áreas com elevado
risco de erosão
hídrica do solo

P41/P22; P42/P21; P49/P14;
P52/P11; P53/P10 e P58/P5

0,24

0,05

Áreas estratégicas de
protecção e recarga
de aquíferos

P36/P27; P37/P26; P45/P18;
P50/P13; P51/P12; P55/P8;
P57/P6; P61/P2; e P62/P1

0,36

0,08

0,16

0,03

0,84

0,17

(b+c)

P44/P19; P46/P17; P47/P16;
P48/P15
Total
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Ainda que na fase de construção seja expectável a ocorrência de impactes
negativos, consideram-se que os mesmos sejam pouco significativos, por um lado,
dado o seu caracter temporário, circunscritos ao período de obra, onde grande
parte das áreas intervencionadas serão renaturalizadas, e, por outro, à aplicação
de medidas de minimização em obra.
Salienta-se que a REN, S.A. tem adoptado a boa prática, voluntária, de propor aos
proprietários a rearborização das áreas abatidas, cabendo, no entanto, aos
mesmos a decisão final sobre a aceitação da reconversão do uso do solo. A
aplicação desta medida, em conjunto com a renaturalização de grande parte das
intervenções previstas, vão assim de encontro ao disposto no artigo 7.º do
Regulamento do PDM de Fafe:
“3. Nas cabeceiras de linhas de água, deverá assegurar-se a defesa contra a
erosão e evitar-se obstruções ao escoamento superficial de água,
favorecendo a infiltração das águas pluviais.
4. Para efeitos do número anterior, deverá proteger-se o coberto vegetal
existir e reduzir as áreas não revestidas, privilegiando os seguintes tipos de
revestimento:
b) nas áreas florestais acima dos 500 m, com baixo risco de erosão, a
vegetação espontânea (…);
c) (…) nas encostas de pendentes mais acentuadas, a floresta de protecção
predominantemente de (…) misto de folhosas.
5. Nas áreas de infiltração máxima deverá assegurar-se a implantação de
coberto vegetal que favoreça a retenção da água (…), contribuindo para o
retardamento do escorrimento superficial da água das chuvas.
b) nas áreas florestais deverá assegurar-se a sua função de retenção das
águas, privilegiando os mitos de folhosas (…).
(…) 7. Nas áreas com risco de erosão deverá assegurar-se a fixação e
melhoramento do solo, através da protecção e extensão das áreas com
vegetação natural (…)”
Para além do referido, importa ainda salienta-se que, de acordo com a alínea i) do
Anexo II do Decreto-Lei n.º 239/2012, de 2 de Novembro, as linhas áreas estão
sujeitas a comunicação prévia quando afectem os ecossistemas em causa. No
22
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entanto, de acordo com a alínea 7 do artigo 24.º Decreto-Lei n.º 239/2012, de 2 de
Novembro, “quando a pretensão em causa esteja sujeita a procedimento de
avaliação de impacte ambiental ou de avaliação de incidências ambientais, a
pronúncia favorável da comissão de coordenação e desenvolvimento regional no
âmbito desses procedimentos compreende a emissão de autorização”.


“Reformulação da Identificação e Avaliação de Impactes Ambientais,
considerando a revisão do quadro 7.10 - Classes de espaço afetadas pela
implantação dos apoios na fase de construção (pág. 279/358), para o qual
deverá ser feita uma correção à classe de espaços em causa em função de cada
apoio. O mesmo deverá ser feito sobre a análise do articulado relativo à floresta
de produção de material lenhoso, cujo normativo, para áreas que integram
simultaneamente REN não prevê o uso em causa”.
De acordo com o solicitado, apresenta-se no Quadro 2.4, as classes de espaço
afectadas pela implantação dos apoios na fase de construção e de exploração, já
considerando as áreas florestais que constam da carta de áreas florestais do PDM
de Guimarães.
Quadro 2.4 – Classes de espaço afectadas pelos apoios
ÁREA (ha)
CONCELHO

Fafe

Guimarães

CLASSES DE ESPAÇO

Áreas
florestais

Áreas de
salvaguarda
estrita +
área

APOIOS

FASE DE
CONSTRUÇÃO

FASE DE
EXPLORAÇÃO

Floresta de
produção de
material lenhoso

P33/P30;
P51/P12;
P34/P29;
P35/P28;
P52/P11;
P53/P10;
P54/P9;
P58/P5;
P59/P4;
P60/P3;
P61/P2;
P62/P1

0,48

0,11

Floresta de
reconversão
condicionada

---

---

---

Áreas de uso
florestal
condicionado

P32/P31;
P33/P30;
P36/P27;
P37/P26;

0,60

0,12
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ÁREA (ha)
CONCELHO

CLASSES DE ESPAÇO

FASE DE
CONSTRUÇÃO

FASE DE
EXPLORAÇÃO

P57/P6

0,04

0,01

P43/P20;
P56/P7

0,08

0,03

Áreas de uso
florestal
condicionado

---

---

---

Áreas de uso
florestal não
condicionado

P38/P25;
P39/P24;

0,08

0,02

P40/P23

0,04

0,01

florestal

P41/P22;
P42/P21;
P44/P19;
P45/P18;
P46/P17;
P47/P16;
P48/P15;
P49/P14;
P50/P13;
P51/P12;
P55/P8;
Áreas de uso
florestal não
condicionado

Áreas de salvaguardar estrita

Áreas
florestais

APOIOS

Zona de construção

Face ao apresentado no Quadro anterior, classificam-se os impactes associados
como negativos, de magnitude reduzida e pouco significativos, na medida em que
grande parte das áreas intervencionadas serão renaturalizadas, podendo adquirir
os usos pré-existentes.
Nas situações em que ocorra afectação de áreas REN deverá considerar-se o
preconizado no Regime Jurídico de REN, de acordo com o qual (a alínea 7 do artigo
24.º) “quando a pretensão em causa esteja sujeita a procedimento de avaliação de
impacte ambiental ou de avaliação de incidências ambientais, a pronúncia
favorável da comissão de coordenação e desenvolvimento regional no âmbito
desses procedimentos compreende a emissão de autorização”.


“Reformulação da análise da REN e particularmente do quadro 7.11 – Áreas de
REN afetadas também contem incorreções que devem ser ultrapassadas, em
termos de incidência de apoios e sistemas afectados”.
24
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De forma a responder ao solicitado, foi aferida a cartografia apresentada no EIA,
nomeadamente o Desenho 13 – Reserva Ecológica Nacional e os extractos
originais apresentados no Desenho 14 (folhas 1, 2 e 3), tendo-se concluído que se
mantêm as afectações dos sistemas da REN apresentadas no Quadro 7.11 do EIA.
Salienta-se, contudo, que os apoios P34/P29, P34/P28, P40/P23 e P54/P9,
encontram-se muito próximos do limite das áreas de REN, podendo induzir
incerteza quanto à não afectação dos sistemas presentes pelos apoios
mencionados. No entanto, esta informação foi cuidadosamente confirmada no SIG
do projecto.
Adicionalmente, apresenta-se, no Quadro 2.5, as áreas de REN que serão
afectadas na fase de exploração, manifestamente mais reduzidas se comparadas
com as áreas a afectar durante a fase de construção.
Quadro 2.5 – Áreas de REN afectadas na fase de exploração
SISTEMAS DA REN
(DE ACORDO COM O DL
N.º 93/90)

NOVAS CATEGORIAS (DL
239/2012)

APOIOS

ÁREA (ha)

Áreas estratégicas de
protecção e recarga de
aquíferos

P32/P31 e P33/P30

0,01

Áreas com risco de erosão
(b)

Áreas com elevado risco de
erosão hídrica do solo

P41/P22; P42/P21; P49/P14;
P52/P11; P53/P10 e P58/P5

0,05

Cabeceiras de linhas de
água (c)

Áreas estratégicas de
protecção e recarga de
aquíferos

P36/P27; P37/P26; P45/P18;
P50/P13; P51/P12; P55/P8;
P57/P6; P61/P2; e P62/P1

0,08

Áreas
de
máxima (a)

infiltração

(b+c)



P44/P19; P46/P17; P47/P16;
P48/P15 e P56/P7

0,04

Total

0,18

“Reflexão sobre as medidas de minimização propostas, por forma a traduzir o
aprofundamento das questões acima mencionadas”.
Tendo em conta as medidas constantes do Plano de Acompanhamento Ambiental,
aplicáveis de forma geral ou especificamente a áreas REN, e considerando a boa
prática, voluntária mas sistemática da REN, SA, de propor aos proprietários a
reconversão do uso do solo (sendo dos mesmos a decisão final sobre a aceitação
desta medida), considera-se que não haverá necessidade de preconizar medidas
adicionais.
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b)

“Considerando que um troço da Linha em avaliação se desenvolve paralelamente
com a futura Linha Caniçada – Riba de Ave 2/Guimarães, conforme se constata no
conjunto de desenhos “Troço comum, Planta do Traçado”, dos Anexos Técnicos,
Volume II, solicita-se o aprofundamento e justificação de impactes cumulativos
mencionados em 7.14.9, do Volume I – Relatório Síntese e se indique de que forma
estes se refletem nas medidas de mitigação enunciadas no EIA”.
Visto que a Linha Caniçada – Riba de Ave 2/Guimarães se encontra já construída, os
impactes cumulativos da fase de construção identificados no ponto 7.14.9 do Relatório
Síntese do EIA deixam de se verificar.
Permanece, contudo, na fase de exploração, o impacte cumulativo associado ao
condicionamento do uso do solo na envolvente directa, quer da Linha Caniçada – Riba
de Ave 2/Guimarães, quer da abertura da LAF.RA-SFAF (agora em avaliação), ao
instituir-se uma servidão administrativa (prevista na legislação) sob forma de faixa de
segurança, que visam essencialmente proteger as populações (impactes cumulativos
positivos).

3

PATRIMÓNIO CULTURAL
a) “Apresentar uma análise dos eventuais impactes na área do Vale de S. Torcato,
tendo em consideração as alterações de traçado da Linha Caniçada-Riba de Ave
2/Guimarães, a 150 kV, para a Subestação de Fafe”.
A abertura da Linha Caniçada -Riba de Ave2/Guimarães, a 150 kV, para a Subestação
de Fafe (1ª ligação à Subestação de Fafe), quando submetida a AIA, atravessava o vale
de São Torcato (traçado a azul na Figura 1.1).
De forma a evitar essa situação, por solicitação da Câmara Municipal de Guimarães,
procedeu-se à alteração do seu traçado (a amarelo na Figura 1.1).
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Figura 1.1 – Atravessamento do vale de São Torcato pela 1ª ligação à Subestação de
Fafe (traçado inicial e final)
Essa alteração que permitiu também um afastamento da linha da 1ª ligação à
ocorrência patrimonial nº 85 - Cruzeiro), traduziu-se também numa alteração do
traçado inicial da abertura da Linha Terras Altas de Fafe-Riba de Ave, a 150 kV, para a
Subestação de Fafe, em estudo (2ª ligação à Subestação de Fafe).
Em resultado, ambas as linhas (1ª e 2ª ligação) encontram-se suficientemente
afastadas das ocorrências existentes na envolvente próxima, designadamente, as
ocorrências nº 85 – Cruzeiro, nº 69 – Castro e nº 95 – Margial (Figura 1.2).
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Figura 1.2 – 1ª ligação à Subestação de Fafe (traçado final) e 2ª ligação à Subestação
de Fafe (linha em estudo)
No que diz respeito apenas à linha em estudo, e tal como referido no EIA, a ocorrência
nº 69 (Castro) encontra-se a cerca de 450 m do apoio mais próximo, a ocorrência nº 85
(Cruzeiro) a cerca de 340 m e a ocorrência nº 95 (Margial) a cerca de 180 m do apoio
mais próximo.
Dada a distância a que estas ocorrências patrimoniais se encontram dos apoios, e
tendo também em consideração o acesso aos mesmos, verifica-se que na fase de obra
da linha actualmente em avaliação não são esperados impactes significativos.
Contudo, e tal como referido no EIA, de forma a que não ocorram impactes sobre a
ocorrência nº 95 (Margial), uma vez que esta poderá tratar-se de um povoado com
ausência de estruturas defensivas à superfície, propôs-se a realização de sondagens
manuais nos apoios mais próximos (P38/P25 e P39/P24).
Refira-se que foram realizadas sondagens no âmbito da construção da abertura da
Linha Caniçada -Riba de Ave2/Guimarães, a 150 kV, para a Subestação de Fafe, não
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tendo sido detectado qualquer tipo de vestígio arqueológico, quer material, quer
estrutural, em nenhuma das sondagens efectuadas (caboucos dos postes 48, 48A e
49).
Na fase de exploração não são esperados impactes sobre o factor ambiental
património, pois não haverá necessidade de intervir no subsolo. Contudo, nesta fase
poderão ser considerados os impactes indirectos visuais sobre as ocorrências
patrimoniais que serão cumulativos dada a presença das duas ligações à Subestação
de Fafe.
Verifica-se assim que junto de cada uma das referidas ocorrências, que se localizam na
proximidade das duas linhas (1ª e 2ª ligação à Subestação de Fafe), consegue-se
avistar as mesmas.
No caso particular da ocorrência nº 69 consegue-se avistar 3 apoios da linha da 1ª
ligação e 3 apoios da linha da 2ª ligação.
A partir da ocorrência nº 85 consegue-se avistar cerca de 4 apoios da linha da 1ª
ligação e 4 apoios da linha da 2ª ligação. No entanto, nesta ocorrência existirá um
efeito de barreira provocado pelos povoamentos florestais existentes na sua
envolvente, o que minimizará o seu impacte visual.
Quanto à ocorrência nº 95, junto ao seu local avista-se 5 apoios da linha da 1ª ligação
e 8 apoios da linha da 2ª ligação.
Face ao exposto, pode considerar-se que os impactes sobre as ocorrências
patrimoniais junto ao vale de São Torcato, na fase de construção, são negativos, de
magnitude reduzida e pouco significativos. Na fase de exploração, os impactes são
negativos, indirectos, de magnitude reduzida e pouco significativos.
b) “Apresentar uma figura com implantação do traçado em avaliação e da Linha
Caniçada-Riba de Ave 2/Guimarães, a 150 kV, para a Subestação de Fafe, tendo em
consideração o ajuste do traçado efetuado no âmbito desse processo de AIA, bem
como uma figura com estes traçados e as ocorrências patrimoniais”.
Na Figura 2 (Folhas 1 e 2) do Anexo III, apresenta-se a cartografia das ocorrências
patrimoniais com as duas linhas (1ª e 2ª ligação à Subestação de Fafe), à escala 1/25
000.
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c) “Apresentar cartografia à escala 1: 2 000 com levantamento topográfico, das áreas
onde se localizam ocorrências patrimoniais, relativamente ao plano de acessos”.
Nas Figuras 3.1 a 3.10, do Anexo III, apresenta-se a cartografia das ocorrências
patrimoniais e respectivo buffer de protecção, com o levantamento topográfico e a
implantação dos acessos, à escala 1/2 000.
4

SISTEMAS ECOLÓGICOS
a) “Rever a informação referente aos impactes cumulativos atendendo aos resultados
obtidos no âmbito do Plano de Monitorização da Avifauna do PPA n.º 510 (Linha
Caniçada-Riba de Ave 2/Guimarães, a 150 kV, para a subestação de Fafe) e no troço
comum à Linha agora em apreciação”.
Tendo em conta os resultados da Monitorização da abertura da Linha Caniçada-Riba
de Ave2/Guimarães, a 150 kV, para a Subestação de Fafe, patentes no Relatório de
Monitorização de Avifauna relativo à fase prévia à construção - Situação de
Referência - (PROCESL, 2014), verifica-se que foram identificadas 43 espécies de
avifauna, sendo que destas, nenhuma apresentava estatuto de conservação
ameaçado.
O relatório reporta ainda resultados de censos específicos para determinação da
utilização da área por parte de aves planadoras e/ou outras aves cujo comportamento
de voo propicie a sua colisão com a linha (taxa de frequência de voo), sendo que os
trabalhos detectaram a presença de Milvus migrans, Buteo búteo, Falco tinnunculus,
Corvus corone, Columba livia e Columba palumbus.
Outra actividade desenvolvida na referida monitorização foi a avaliação de nidificação
de espécies com estatuto de conservação ameaçado na área de implantação da
abertura da Linha da Caniçada – Riba de Ave 2 / Guimarães, a 150 kV. Nessa
sequência, embora não tendo sido possível registar a presença de Açor (Accipter
gentilis) e Noitibó (Caprimulgus europaeus) nos troços seleccionados para a
monitorização, foram realizadas 5 observações de Noitibó (espécie, classificada com o
estatuto de conservação Vulnerável) durante as deslocações entre pontos a
monitorizar. Salienta-se contudo, que estes locais coincidem com o troço do corredor
da abertura da Linha da Caniçada – Riba de Ave 2 / Guimarães, a 150 kV que não é
comum com o corredor da abertura da Linha Terras Altas de Fafe-Riba de Ave, a 150
kV, para a Subestação de Fafe (LAF.RA-SFAF, a 150 kV).
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Assim, relativamente aos impactes cumulativos e tendo em consideração que a
monitorização desenvolvida coincide na sua maioria com o corredor em estudo (da
abertura da LAF.RA-SFAF, a 150 kV), é expectável que a exploração das duas linhas que
seguem paralelas a partir do apoio P39/P24 determine uma maior afectação nas
espécies confirmadas, destacando-se as seguintes por se tratar de aves planadoras:
Milvus migrans, Buteo búteo, Falco tinnunculus, Corvus corone, Columba livia e
Columba palumbus. No entanto, poderá ser considerado que esta opção minimiza os
impactes relativamente a uma eventual opção de aumentar a dispersão de corredores
de linhas.
Esclarece-se, no entanto, que o troço da abertura Linha Caniçada-Riba de
Ave2/Guimarães, a 150 kV, para a Subestação de Fafe que apresenta maior potencial
ao nível de habitats para avifauna é o troço que progride para norte de São Torcato
(não sendo coincidente com o corredor da linha em avaliação). Comparativamente, a
sul desta povoação verificam-se valores de diversidade e abundância mais baixas,
sendo perceptível em algumas zonas uma estrutura de habitats pouco atraente para a
avifauna em geral. Efectivamente, no troço em que os corredores das duas linhas são
coincidentes, ocorrem zonas fortemente degradadas por fogos florestais e por
plantações de eucaliptos, verificando-se que na zona de influência directa de ambas as
linhas a diversidade é relativamente baixa.
No que diz respeito a espécies com estatuto de conservação ameaçado, e mais
concretamente sobre a espécie Caprimulgus europaeus, observada no corredor da
abertura Linha Caniçada-Riba de Ave2/Guimarães, a 150 kV, para a Subestação de
Fafe, dado que a mesma foi avistada em locais afastados do traçado em avaliação e
uma vez que o corredor da linha em avaliação apresenta habitats pouco atraentes
para a avifauna em geral, não é expectável que se verifiquem impactes cumulativos
sobre esta espécie pela exploração das duas linhas.
Não obstante, considera-se contudo no que diz respeito à avifauna em geral que
verificar-se-á uma maior probabilidade de colisão e a ocorrência de impactes
cumulativos. Nesta sequência, consideram-se os impactes cumulativos previstos como
negativos, certos, irreversíveis, de magnitude e significância reduzidas.
b) “Rever o Plano de Monitorização tendo em consideração o seguinte:


excluir metodologias constantes da alínea b) (Determinação dos fatores de
correção) por não constituírem parâmetros ou objetivos;
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incluir como objetivo (ou parâmetro) a eficácia da medida de minimização
proposta;



prever um período de tempo igual a 3 anos, sem prejuízo de poder ser revista a
duração do Plano no final de cada ciclo anual de monitorização;



explicitar de que forma se articula com o Plano de Monitorização de Avifauna
no âmbito do PPA nº 510”.

A REN aguarda alguns esclarecimentos da Autoridade de AIA relativamente ao Plano
de Monitorização da abertura Linha Caniçada-Riba de Ave2/Guimarães, a 150 kV, para
a Subestação de Fafe. Após recepção dos esclarecimentos solicitados, proceder-se-á à
revisão do plano de monitorização, de forma a articulá-lo com o daquela linha, e
respectiva submissão à APA.
5

PAISAGEM
a) “Apresentação da Carta de Capacidade de Absorção revista considerando um maior
número de pontos de observação que tenham em consideração as vias (observadores
temporários, ainda que com outro peso), atendendo a que se verificou que uma
parte significativa do território apresenta Capacidade de Absorção Elevada em áreas
onde a mesma, para a situação mais desfavorável, não seria muito expectável. De
que são exemplo:


Povoações relativamente próximas e uma rede de estradas com alguma
expressão, tornam frágil a expressão desta classe, com particular destaque para
a zona norte (atualmente com maior número de observadores permanentes,
quando comparado com a Carta Militar), parte superior Este/Nascente da área
de estudo e a zona definida por Arões (São Romão), Arões (Santa Cristina) e
Fafe, onde cruza também a EN206. Mais relevante ainda, quando as povoações
se distribuem ao longo das vias.



As vias de comunicação (observadores temporários) não foram consideradas
adequadamente. Entre várias outras vias de hierarquia inferior possíveis, a
própria N206 e a E805 não foram consideradas.
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Não se questiona totalmente os pontos de observação considerados nos vértices
geodésicos, se os mesmos oferecerem potenciais locais de observação e que
sejam habitualmente frequentados de forma relevante. Contudo, considera-se
que, quer para os pontos associados aos vértices, quer para as vias, quer para as
povoações ou outros pontos, deverá ser considerada uma ponderação
diferenciada, de forma, a que os mesmos sejam mais representativos do número
de observadores, da sua natureza (temporária/permanente) e da sua
frequência”.

De forma a responder ao solicitado, no Desenho 2 do Anexo III apresenta-se a
reformulação da Carta de Absorção Visual da Paisagem.
Foram seleccionados vários pontos de observação, num total de 130, distribuídos
pelos seguintes locais com maior número de observadores potenciais ou com
significado especial, quer para as populações locais, quer para os turistas:







Localidades (sedes de concelho, sedes de freguesia e outras);
Vias (rede principal, rede complementar e rede local);
Miradouros;
Santuários/Igrejas;
Ciclovia;
Pontes nas principais linhas de água (rio Ave, rio Vizela, rio Ferro, rio Bugio).

Esclarece-se que o MDT foi criado tendo por base as curvas de nível da Série M888 da
Carta Militar de Portugal à escala 1/25 000 (folhas n.º 71 e 85 do IGeoE). Foi utilizado o
software ArcGIS 10 e definidos os seguintes parâmetros de observação: altura do
observador (1,6 m), raio de observação (10 km) e ângulo de visão (360°).
Obteve-se então uma carta de visibilidades que traduz, para cada local do MDT, o
número total de pontos com visibilidade sobre esse mesmo local. De forma a obter-se
uma leitura clara da Absorção Visual (AV) da paisagem, agruparam-se posteriormente
as visibilidades obtidas, a partir destes mesmos locais, em quatro classes de acordo
com os seguintes critérios:





Não visível a partir dos locais seleccionados – AV Muito Elevada;
Visível de 1 a 5 locais – AV Elevada;
Visível de 6 a 15 locais – AV Média;
Visível de 16-30 locais - AV Baixa;
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Visível a partir de mais de 30 locais - AV Muito Baixa ou Nula.

O resultado da aplicação desta metodologia é apresentado no Desenho 2, à escala
1:25 000 (Anexo III). A análise desta carta permite concluir que cerca de 50% da área
em análise apresenta AV elevada, existindo locais de AV média dispersas por toda a
área de estudo (num total de quase 32%). As áreas de AV muito elevada têm também
alguma representatividade (11%) e coincidem com vales muito encaixados e de difícil
acesso visual.
As áreas de AV muito baixa são as menos representativas (0,1%), localizando-se
essencialmente a Sudoeste da área de estudo. As áreas com AV baixa (cerca de 6,5%)
acompanham as áreas de AV muito baixa, ocorrendo com maior expressão no sector
Oeste e Sul da área de estudo.
b) “Apresentação da Carta de Sensibilidade Paisagística decorrente das alterações
produzidas na carta anterior”.
Tendo por base a actualização da Carta de Absorção Visual, foi elaborada uma nova
carta de Sensibilidade da Paisagem (SP) (Desenho 3 do Anexo III).
Da análise da cartografia elaborada, verifica-se que a área em análise apresenta uma
SP visual globalmente média (35,4%) ou baixa (32,9%). As áreas de SP muito baixa
totalizam 18,4% e as de SP elevada apenas cerca de 13,2%. As áreas de SP muito
elevada são pouco expressivas (0,1%).
c) “Identificação e avaliação dos impactes estruturais e funcionais associados às ações
de desflorestação, desmatação, movimentos de terra. Devem ser claramente
identificadas as situações (extensões, locais) que sejam consideradas como mais
graves, preferencialmente recorrendo à sua representação gráfica. Nesta
identificação e avaliação deve ser dada especial atenção à desflorestação da faixa de
proteção à linha, tendo em consideração se afeta carvalhais ou outro tipo de coberto
vegetal, de onde deverá ocorrer uma avaliação diferenciada em função da gravidade
da afectação”.
Tal como referido no EIA, com a introdução de elementos estranhos à paisagem,
nomeadamente maquinaria pesada, materiais de construção, sentir-se-á um efeito de
intrusão visual. Por outro lado, com as acções relacionadas com a execução da
desmatação, da decapagem dos solos e da movimentação de terras, sentir-se-á na
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área envolvente ao projecto uma desorganização da funcionalidade da paisagem, com
perturbação na manifestação visual do território.
De forma a responder ao solicitado, procede-se de seguida a uma avaliação mais
pormenorizada com identificação das situações consideradas mais sensíveis:


Desmatação e desflorestação nas áreas dos apoios e faixa de protecção
Será necessário proceder a uma desmatação em todas as áreas nas quais se
pretende implantar os apoios da abertura da LAF.RA-SFAF, a 150 kV. Contudo,
e tal como referido no EIA, parte da área intervencionada para a colocação dos
apoios será recuperada.
Será também necessário proceder à desmatação e corte na faixa de protecção
da abertura da LAF.RA-SFAF, a 150 kV, mas não em toda a sua extensão.
Relativamente às áreas a desflorestar, será necessário desflorestar um total de
0,71 ha para a implantação dos apoios e cerca de 36,9 ha na faixa de protecção
da abertura da LAF.RA-SFAF, a 150 kV, tendo por base a Figura 4 apresentada
no Anexo III. A área a desflorestar na faixa de protecção da LAF.RA-SFAF, a 150
kV corresponde a cerca de 60% de toda a faixa de protecção. Estas situações
encontram-se identificadas no Quadro 5.1.

Quadro 5.1 – Quantificação das áreas desflorestadas pela implantação dos apoios
e faixa de protecção
APOIOS

FAIXA DE PROTECÇÃO
2

Nº

ÁREA (m )

VÃO

EXTENSÃO (m)

ÁREA (m2)

P34/P29

198

Entre P33/P30 e P34/P29

191,7

8627

P35/P28

400

Entre P34/P29 e P35/P28

252,7

11372

P36/P27

400

Entre P35/P28 e P36/P27

435,1

19581

P37/P26

370

Entre P36/P27 e P37/P26

277,2

12472

-

-

Entre P37/P26 e P38/P25

306,4

13789

-

-

Entre P38/P25 e P39/P24

122,0

5491

P40/P23

319

Entre P39/P24 e P40/P23

224,9

10119

P41/P22

294

Entre P40/P23 e P41/P22

271,6

12221

P42/P21

262

Entre P41/P22 e P42/P21

250,5

11271

-

-

Entre P42/P21 e P43/P20

404,6

18209

P44/P18

330

Entre P43/P20 e P44/P19

170,6

7675

P45/P18

190

Entre P44/P19 e P45/P18

347,5

15638
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APOIOS

FAIXA DE PROTECÇÃO

Nº

ÁREA (m )

VÃO

EXTENSÃO (m)

ÁREA (m2)

P46/P17

172

Entre P45/P18 e P46/P17

188,3

8472

P47/P16

400

Entre P46/P17 e P47/P16

329,1

14808

P48/P15

237

Entre P47/P16 e P48/P15

152,7

6870

P49/P14

400

Entre P48/P15 e P49/P14

138,0

6210

P50/P13

52

Entre P49/P14 e P50/P13

117,9

5306

P51/P12

400

Entre P50/P13 e P51/P12

355,4

15991

P52/P11

300

Entre P51/P12 e P52/P11

102,2

4601

P53/P10

400

Entre P52/P11 e P53/P10

276,1

12423

P54/P9

355

Entre P53/P10 e P54/P9

774,6

34857

P55/P8

378

Entre P54/P9 e P55/P8

394,9

17772

P56/P7

80

Entre P55/P8 e P56/P7

447,6

20144

-

-

Entre P56/P7 e P57/P6

264,7

11912

-

-

Entre P57/P6 e P58/P5

105,4

4744

P59/P4

400

Entre P58/P5 e P59/P4

162,9

7330

P60/P3

400

Entre P59/P4 e P60/P3

423,4

19054

P61/P2

400

Entre P60/P3 e P61/P2

473,3

21297

Entre P61/P2 e P62/P1

249,2

11212

-

2

Total de áreas florestais afectadas pelos apoios

7.137 m2

Total de áreas florestais afectadas pela faixa de protecção

369.468 m2

Total de áreas florestais afectadas pelos apoios e faixa de protecção

376.605 m2

As afectações de desflorestação são assim de maior magnitude nos seguintes
casos: vão entre o apoio P35/P28 e P36/P27, vão entre o apoio P42/P21 e
P43/P20, vão entre o apoio P53/P10 e P54/P9, vão entre o apoio P55/P8 e
P56/P7, vão entre o apoio P59/P4 e P60/P3 e vão entre o apoio P60/P3 e
P61/P2.
Destes, destaca-se o vão entre os apoios P35/P28 e P36/P27 e P60/P3 e
P61/P2; e os apoios P47/P16, P51/P12, P53/P10, P60/PP3 e P61/P2, por serem
locais que simultaneamente podem ser avistados por vários observadores.
Contudo, tratando-se de locais muito localizados, e dada a as espécies a
desflorestar (eucaliptos e pinheiros), os impactes são considerados como
pouco significativos.
Refira-se que este impacte será minimizável se aplicadas as medidas de
minimização adequadas. Considera-se, assim que este impacte será negativo,
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directo, permanente, reversível, certo, de média magnitude e pouco
significativo.
Relativamente à eventual afectação de carvalhos, e tendo por base o Quadro
7.8 do EIA (elucidado no factor ambiental Ecologia, na página 272), apresentase no Quadro 5.2 a sobrepassagem da linha em estudo pelos povoamentos de
carvalho na faixa de protecção da abertura da LAF.RA-SFAF, a 150 kV.
Quadro 5.2 –Povoamentos de carvalho na faixa de protecção da abertura da
LAF.RA-SFAF, a 150 kV
VÃO

ALTURA DA COPA
AOS CABOS
INFERIORES (m)

AVALIAÇÃO DE MEDIDAS PROPOSTAS

34/29 – 35/28

18,9

Acima da distância regulamentar. Não é necessário abate.

40/23 – 41/22

11,4

Acima da distância regulamentar. Não é necessário abate.

42/21 – 43/20

23,8

Acima da distância regulamentar. Não é necessário abate.

44/19 – 45/18

13,0

Acima da distância regulamentar. Não é necessário abate.

Da análise do Quadro 5.2, verifica-se que não será necessário proceder ao
corte das manchas de povoamentos de carvalhos, classificando-se o impacte
sobre povoamentos de quercíneas como negativo, directo, pouco provável,
irreversível, de reduzida magnitude e pouco significativo.
Refira-se ainda que a REN, no âmbito da sua actividade de estabelecimento de
servidões, incorporando as restrições legais à exploração florestal decorrentes
da faixa de gestão de combustível associada à servidão da linha, procede ao
abate selectivo do arvoredo existente.
É efectuado o abate das espécies de crescimento rápido e de elevada
combustibilidade (pinheiro bravo e eucalipto), mantendo os exemplares
isolados e maciços arbóreos de espécies da flora autóctone.
Complementarmente a REN, adopta a iniciativa de propor aos proprietários a
rearborização das áreas abatidas com espécies de flora autóctone, cabendo,
no entanto, aos proprietários a decisão final sobre a aceitação desta medida
complementar e ao ICNF a aprovação das práticas florestais vertidas no
projecto florestal que, no final da obra, a REN submete à sua aprovação.
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Abertura de novos acessos e alargamento dos existentes
Relativamente à abertura e execução dos caminhos de acesso aos apoios,
prevê-se uma extensão relativamente curta dos mesmos. Por outro lado, o
projecto visa aproveitar, sempre que possível, a utilização de caminhos
existentes (mesmo que necessitem de alguma beneficiação), acrescentando
pequenos novos troços de acesso a caminhos já existentes.
Para estes novos troços, e para a situação de alargamento de acessos
existentes, verificar-se-á que a sua abertura ou alargamento tenha como
principais efeitos a destruição da vegetação existente, contudo, serão sempre
evitadas as espécie de elevado valor ecológico se aplicadas as medidas de
minimização adequadas.
Tendo em consideração o Plano de Acessos elaborado no âmbito do EIA em
avaliação, e tendo em atenção que os acessos na maioria das situações terão
uma largura de cerca de 3,5 - 4 m, verifica-se a necessidade de proceder à
desmatação de 0,13 ha e à desflorestação de cerca de 0,27 ha.
No que diz respeito às áreas desflorestadas, apresenta-se no Quadro 5.3 a sua
quantificação.
Quadro 5.3 – Quantificação das áreas desflorestadas pelos acessos da abertura
da LAF.RA-SFAF, a 150 kV
COMPONENTE DO PROJECTO
APOIOS

ACESSO AO APOIO A CONSTRUIR

N.º

ÁREA (m2)

P34/P29

---

P35/P28

19

P36/P27

200

P37/P26

---

P39/P24

123

P40/P23

79

P41/P22

211

P42/P21

70

P44/P18

178

P45/P18

---

P46/P17

12

P47/P16

112
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COMPONENTE DO PROJECTO
APOIOS

ACESSO AO APOIO A CONSTRUIR

N.º

ÁREA (m2)

P48/P15

13

P49/P14

---

P50/P13

---

P51/P12

230

P52/P11

265

P53/P10

102

P54/P9

---

P55/P8

164

P56/P7

321

P59/P4

223

P60/P3

268

P61/P2

99

Total

2.689

Como situações mais sensíveis destacam-se as seguintes:


apoios P33/P30, P42/P21; P44/P19¸ P51/P12 a P53/P10¸ P56/P7,
P61/P2 por serem avistados por vários observadores;



apoios P36/P27, P37/P26, P40/P23, P47/P16, P59/P4 e P60/P3, pela
presença de carvalhos na envolvente.

Relativamente à presença de carvalhos nos acessos aos apoios referidos,
tendo conta que a sua afectação poderá ser evitada em fase de obra, e uma
vez que se trata apenas de pequenas afectações, os impactes sobre estas
espécies é considerado pouco significativo.
Face ao exposto, pode considerar-se o impacte paisagístico gerado pela
abertura de novos acessos e alargamento dos existentes, como negativo,
directo, certo, permanente, reversível, de magnitude reduzida e pouco
significativo.


Movimentações de terras
Na fase de construção, é de prever também as movimentações de terras
necessárias à colocação dos apoios e abertura dos acessos, destacando-se
39

2013-405-00-AMB-01315

Abertura da Linha Terras Altas de Fafe – Riba de Ave, a 150 kV, para a Subestação de Fafe
Estudo de Impacte Ambiental
Pedido de elementos adicionais

neste último caso os seguintes: P32/P31, P33/P30, P34/P29, P38/P25,
P39/P24, P41/P22, P42/P21, P44/P19, P45/P18, P47/P16, P49/P14, P51/P12,
P52/P11 e P56/P7.
Considera-se que a presença de diversos elementos exógenos à paisagem
(alguns de dimensões consideráveis, como sejam os camiões e autobetoneiras
e outra maquinaria diversa), indispensáveis à construção e montagem da linha
em estudo, provocarão impactes visuais na paisagem, mas de reduzido
significado.
Dada a tipologia de projecto em causa, não serão expectáveis necessárias
grandes movimentações de terras, não sendo expectável que haja alterações
na topografia original do terreno nem a criação de taludes de dimensão
considerável tendo em conta que existe a possibilidade de utilizar pernas
desniveladas nos apoios.
No geral, estes impactes podem ser considerados como negativos, directos,
certos, temporários, reversíveis, de magnitude reduzida e pouco significativos.
d) Sobreposição dos novos acessos a construir à carta de declives apresentada no EIA
ou, preferencialmente, a uma carta de declives gerada a partir do levantamento
topográfico realizado para a faixa de proteção, uma vez que é mais preciso e
adequado à avaliação.
No Desenho 4 do Anexo III, apresenta-se a carta de declives gerada a partir do
levantamento topográfico realizado para o corredor em estudo.
e) Identificação e avaliação dos impactes visuais, devendo ser dada especial atenção à
desflorestação da faixa de proteção à linha, tendo também em consideração e em
termos visuais, se afeta carvalhais ou outro tipo de coberto vegetal, de onde deverá
ocorrer uma avaliação diferenciada em função da gravidade da afetação.
O esclarecimento a esta questão encontra-se respondido na alínea c).
f)

Apresentar a bacia visual do Santuário da Penha, a SE da cidade de Guimarães.
No Desenho 5 do Anexo III, apresenta-se a bacia visual do Santuário da Penha.
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Da análise da referida carta, constata-se que o Santuário da Penha terá visibilidade
para a abertura da LAF.RA-SFAF, a 150 kV, mas apenas no seu troço mais a norte.
Contudo, encontra-se a cerca de 3 km da mesma, o que tornará a linha pouco
perceptível em termos visuais.
g) Apresentação da Carta de Impactes Cumulativos ao nível da Paisagem,
acompanhada de uma apreciação consequente. Devem ser considerados os Projetos
de igual e diferente tipologia existentes ou previstos, mas que apenas se localizem
ou atravessem a área de estudo, atendendo ao seguinte:
a) Representação gráfica dos elementos do Projeto em apreciação.
b) Todas as linhas elétricas existentes e futuras em projeto devidamente
identificadas.
c) Limites das pedreiras que deverão ser devidamente identificadas com o respetivo
nome/designação.
d) Espaços canais devidamente identificados.
e) Representação gráfica das áreas industriais.
f) Representação gráfica das classes de declive apenas superiores a 25%.
g) Identificação gráfica das extensões dos troços potencialmente mais graves e as
que levarão balizagem diurna
h) Outra/os considerados pertinentes
No Desenho 6 do Anexo III, apresenta-se Carta de Impactes Cumulativos ao nível da
Paisagem.
Um dos impactes que poderá ter efeitos cumulativos na paisagem é, sem dúvida, o do
impacte visual associado à presença dos apoios e da linha eléctrica. Este impacte
visual negativo poderá ser agravado pela presença de outros projectos com impacte
visual na paisagem envolvente.
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Estes impactes visuais cumulativos serão negativos e mais significativos nas áreas com
acesso visual para os locais onde existe já uma grande concentração de infraestruturas de grandes dimensões, dos quais se destacam os seguintes:


no sector norte a presença da pedreira da Ribeira nº 2 e Sorte do Mato das
Lagedas, localizadas a cerca de 700 m da linha;



no sector central e sul o atravessamento e a presença de várias linhas
eléctricas de AT e BT;



no atravessamento do IC5 e respectivo espaço canal;



os vãos com balizagem diurna;



na chegada à subestação onde já existe a A7 (e respectivo espaço canal) na
proximidade.

Tal como referido no EIA, os impactes cumulativos resultantes do Projecto em estudo,
em associação com outros projectos em análise, imprimem na paisagem um carácter
mais artificial, menos vigoroso e com menos identidade.
A distância a que poderão ser apreendidos simultaneamente os vários projectos
existentes e previstos contribui, de certa forma, para diminuir o efeito cumulativo
deste impacte visual.
No entanto, estes impactes cumulativos far-se-ão sentir fundamentalmente a partir do
apoio P39/P24, ponto a partir do qual a abertura da LAF.RA-SFAF, a 150 kV seguirá em
paralelo com a abertura da Linha Caniçada-Riba Ave 2/Guimarães, para a Subestação
de Fafe onde o atravessamento destas duas linhas se tornará mais perceptível perante
os observadores.
Importa ainda referir que usar o mesmo corredor minimiza os impactes cumulativos
relativamente a ter uma dispersão de corredores pelo território.
Assim, e tal como referido no EIA, considera-se que a alteração dos usos imposta pela
presença de todos os projectos existentes e previstos manterá, a identidade da
paisagem do Minho Interior, mas introduzirá um importante grau de artificialização no
território. Pode, assim, considerar-se que existirá um impacte cumulativo negativo
com algum significado.
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6

REFORMULAÇÃO DO RESUMO NÃO TÉCNICO
O RNT deverá incluir a seguinte informação:
a) Plano de Acessos;
b) Apresentar um enquadramento do projeto que especifique a existência da Linha
Caniçada-Riba de Ave 2/Guimarães, a 150 kV, para a Subestação de Fafe na mesma
área, que foi objeto de procedimento de AIA, e respetiva avaliação de impactes
cumulativos.
O RNT deverá, ainda, refletir a informação adicional solicitada no âmbito da avaliação
técnica do EIA.
O Resumo Não Técnico foi reformulado, conforme solicitado, sendo apresentado em
volume autónomo.

Alfragide, 31 de Março de 2015
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