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1 – INTRODUÇÃO 

O presente relatório integra o processo de Avaliação de Impacte Ambiental (AIA) da Linha Pedralva – 

“Vila Fria B”, a 400kV, surgindo como o Aditamento 3 onde é desenvolvida uma análise do traçado 

proposto a desenvolver entre os apoios 80 a 90. 

Esta alteração de traçado vem no seguimento de reunião havida com o ICNF (Instituto de 

Conservação da Natureza e das Florestas, IP) in situ, com o intuito de avaliar uma melhor solução 

que minimize a afetação do Perímetro Florestal de Entre Lima e Neiva, e que ocorre entre os apoios 

82 a 95. 

Assim, ficou presente dessa reunião a pretensão do ICNF de aproximar a linha dos limites dos 

terrenos sobre sua gestão, evitando dividir a área florestal. Note-se que esta alteração teve inclusive 

a recetividade por parte dos Conselhos Diretivos dos Baldios. 

Assim, o presente documento surge no sentido de fazer uma avaliação geral deste traçado de modo 

a expor a eventual presença de outras condicionantes ou impactes. 

De facto este troço havia já sido mencionado no Aditamento 2 (entregue na Agência Portuguesa do 

Ambiente a 10 de julho de 2015), ainda que, não tenham sido consideradas alternativas de traçado 

por não se justificarem face aos contributos recolhidos até essa data. Agora com o contributo dos 

gestores desta área florestal, foi conseguida uma solução que se apresenta como mais favorável face 

à afetação da atividade florestal. 

 

2 – ANÁLISE DA PROPOSTA DE ALTERAÇÃO DE TRAÇADO ENTRE OS 
APOIOS 80 A 90 

Neste troço, e tendo em atenção o objetivo da revisão de traçado efetuada ser a minimização da 

afetação da área florestal, são claras as vantagens que o novo traçado representa a este nível.  

O traçado agora proposto desenvolve-se na orla florestal, em áreas maioritariamente de floresta 

aberta, atravessando pontualmente áreas limítrofes de componente agrícola. 

Como referido anteriormente, este troço mereceu desde logo uma referência no Aditamento 2 ao EIA 

de 10 de julho pp, pelas preocupações demonstradas face a esta área de importância florestal, 

essencialmente constituída por árvores de crescimento rápido e, nesse sentido, relativamente às 

quais a implantação da linha representa uma afetação pela implantação dos apoios e pela necessária 

constituição da faixa de segurança numa faixa de 45 metros centrada no eixo da linha, no 
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cumprimento do Decreto Regulamentar n.º 1/92, de 18 de Fevereiro (RSLEAT - Regulamento de 

Segurança das Linhas de Energia em Alta Tensão). 

Como referido no EIA, de acordo com as disposições da REN, SA (mais conservadoras do que as do 

RSLEAT) a linha é projetada por forma a garantir uma distância livre mínima de 8 metros entre os 

condutores e as espécies arbóreas, implicando o corte do arvoredo de crescimento rápido, 

nomeadamente pinhal e eucaliptal. Como efeitos negativos tem-se a afetação da atividade económica 

silvícola dos terrenos florestais intercetados. 

Foi esta situação que levou à referida reunião com o ICNF no sentido de aferir uma otimização do 

traçado que minimize a afetação desta importante área florestal intercetada, situação que foi 

conseguida com o traçado agora em análise e que se apresenta, face ao anteriormente estudado, na 

figura seguinte. 

As alterações de traçado mais significativas ocorrem entre os apoios 82 e 86, e que se repercutiram 

ainda em ajustes pontuais nos apoios 81 e 87 a 89. 
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Figura 1 - Traçado no troço entre os apoios 81 e 90 
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Apesar das claras vantagens face à floresta e, integrando a presente alteração o procedimento de 

Avaliação de Impacte Ambiental, importa identificar, ainda que genericamente, quais as 

condicionantes presentes e as possíveis repercussões que este troço possa vir a representar, nos 

mais vários níveis, e que não haviam sido evidenciados. 

Como é visível pela figura anterior, o traçado mantém o seu desenvolvimento em área florestal, ainda 

que numa zona mais limítrofe e que, como referido permite uma otimização da atividade florestal. 

Este desenvolvimento em área florestal é corroborado pela classificação do solo, de acordo com o 

Plano Diretor Municipal (PDM) de Ponte de Lima, que classifica a zona de desenvolvimento do 

traçado, na sua totalidade, como Área Predominantemente Florestal de Produção (vide cartografia 

anexa). 

Entre os apoios 81 e 82 refere-se ainda uma aproximação à Área Industrial de Anais abrangida pela 

UOPG 26, de acordo com a planta de ordenamento, ficando a cerca de 40 metros do traçado. 

Relativamente à ocupação habitacional refere-se a inexistência de qualquer afetação direta, ficando a 

habitação mais próxima do traçado localizada a cerca de 60 metros do vão entre os apoios 82 e 83. 

No vão entre os apoios 86 e 87 é conseguida uma pequena otimização do distanciamento do traçado 

às habitações ficando a mais próxima a aproximadamente 80 metros do mesmo. Nesse sentido, e 

nos fatores que mais se relacionam com a proximidade a habitações, nomeadamente socioeconomia 

e ruído, considera-se que a revisão de traçado promovida não é indutora de impactes expressivos. 

No que se refere às condicionantes, à semelhança do que já acontecia no traçado estudado no EIA, 

nesta zona o traçado interfere com áreas da Reserva Ecológica Nacional (REN), nomeadamente nos 

apoios 81, 82, 83 e 89, em cabeceiras de linhas de água, e os apoios e 84, 84A, 84B, 85, 86, 87, 88, 

89, em áreas de erosão (ver extrato da REN em Anexo).  

Como se pode constatar pelo extrato da planta de condicionantes em Anexo, não existe qualquer 

interferência deste troço com áreas da Reserva Agrícola Nacional, nem se refere qualquer afetação 

de áreas do Domínio Hídrico pelos apoios da linha., No vão entre os apoios 84 e 84A, é atravessado 

o gasoduto de Braga/Tuy e, no  vão entre os apoios 88 e 89 é cruzada a EN306. Face a estas 

condicionantes considera-se que o traçado é compatível, sendo garantidas as normas de segurança 

sem que o traçado represente quaisquer impactes adicionais. 

Relativamente à componente paisagística, o facto de a linha se desenvolver em área florestal mais 

aberta representa uma maior visibilidade face à situação de integração da linha na mancha florestal. 

Ainda que parcialmente a linha se mantenha dissimulada pelos exemplares arbóreos presentes, o 

seu desenvolvimento no limite da orla florestal faz com que esta fique mais exposta a observadores, 

intercetando zonas de visibilidade reduzida a moderada. No troço agora apresentado, apenas o apoio 
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83 se localiza em zona de elevada sensibilidade visual, por se tratar de uma área de reduzida 

absorção visual e frequência de visibilidades moderada. 

Apenas uma pequena nota face ao património cultural. Do trabalho desenvolvido durante o EIA não 

foram identificadas quaisquer ocorrências patrimoniais na zona de desenvolvimento do traçado 

atualmente em análise, não se antevendo, à partida situações que se venham a repercutir em 

impactes negativos a este nível. Contudo, por uma questão de salvaguarda, e uma vez que neste 

troço não foi desenvolvida previamente prospeção arqueológica sistemática sugere-se que, na fase 

de construção, o Acompanhamento Arqueológico contemple a prospeção deste troço, de modo a 

fazer o despiste de eventuais situações não identificadas. 

Acresce mencionar que as alterações agora propostas mantêm presentes as condicionantes 

anteriormente expostas e sobre as quais o traçado proposto não acresce quaisquer impactes, 

nomeadamente: 

 A presença de uma área de equipamentos previstos no PDM de Ponte de Lima para um 

aeródromo relativamente ao qual a Câmara Municipal referiu a necessidade de garantir a sua 

viabilidade futura; 

 A presença de espaços urbanos a norte do corredor selecionado para o desenvolvimento da 

linha; 

 A presença de um ponto de água de combate a incêndios de acesso aéreo junto ao apoio 85. 

Assim, o traçado agora proposto constitui igualmente uma solução que mantem a viabilidade do 

aeródromo (aproveitando o desnível altimétrico do terreno), sem se aproximar significativamente dos 

espaços urbanos. 

No que concerne ao ponto de água de combate a incêndios identificado junto ao apoio 85, o projeto 

da linha, tanto no novo traçado previsto, e como já acontecia no traçado inicial, virá comprometer a 

utilização do ponto de água por meios aéreos. Contudo, de modo a colmatar esta afetação, a 

REN, SA compromete-se a, de acordo com os gestores do ponto de água, repor um novo ponto de 

água para acesso por meios aéreos noutra localização, mantendo-se o atual ponto apenas para 

acesso por meios terrestres.   
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3 – CONCLUSÕES 

Com o presente Aditamento pretendeu-se fazer uma exposição das repercussões que o traçado 

proposto representam no território intercetado, avaliando a sua viabilidade ambiental. 

Da análise desenvolvida tem-se como aspeto bastante positivo as melhorias expressivas na atividade 

florestal, situação que é comprovada pelo acordo com o Instituto de Conservação da Natureza e das 

Florestas e dos Conselhos Diretivos dos Baldios intercetados. 

Este traçado tem um desenvolvimento mais na orla florestal, no entanto, sem que seja indutor de 

outro tipo de impactes negativos que se sobreponham às vantagens conseguidas pela minimização 

dos impactes na socioeconomia decorrentes da afetação da produtividade florestal. 

Assim, considera-se que esta proposta de traçado é ambientalmente viável, uma vez que não é 

expectável que sejam introduzidos impactes negativos significativos sobre os demais descritores. 
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