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1. INTRODUÇÃO 

O presente documento constitui o parecer final do procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental 
(AIA) do projeto "Linha Ponte de Lima – Vila Nova de Famalicão, a 400 kV (Troço Intermédio)", 
em fase de Projeto de Execução, sendo emitido pela Comissão de Avaliação (CA) ao abrigo do n.º 1 do 
artigo 16.º do Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de outubro. 

Dando cumprimento ao Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de outubro, a Direção Geral de Energia e 
Geologia (DGEG) na qualidade de entidade licenciadora, enviou à Agência Portuguesa do Ambiente 
(APA, I.P.) para procedimento de AIA, o Estudo de Impacte Ambiental (EIA) relativo ao Projeto de 
Execução da "Linha Ponte de Lima – Vila Nova de Famalicão, a 400 kV (Troço Intermédio)", cujo 
proponente é a REN-Rede Elétrica Nacional, S.A. . 

O projeto em causa enquadra-se no Anexo I do Decreto-Lei acima referido, designadamente nas 
disposições do n.º 19: 

"Construção de linhas aéreas de transporte de eletricidade com uma tensão igual ou superior a 
220 KV e cujo comprimento seja superior a 15 km". 

Através do ofício n.º S055884-201510-DAIA.DAP, de 28/10/2015, a APA, I.P., na qualidade de 
Autoridade de AIA, nomeou, ao abrigo do Artigo 14.º do Decreto-Lei acima referido e em conformidade 
com o artigo 9.º daquele diploma legal, uma Comissão de Avaliação (CA) constituída pelas seguintes 
entidades: Agência Portuguesa do Ambiente, I.P./Departamento de Avaliação Ambiental (APA, I.P./DAIA), 
Agência Portuguesa do Ambiente, I.P./Departamento de Comunicação e Cidadania Ambiental 
(APA, I.P./DCOM), Agência Portuguesa do Ambiente, I.P./Administração da Região Hidrográfica do Norte 
(APA, I.P./ARH Norte), Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas, I.P. (ICNF, I.P.), Direção-
Geral do Património Cultural (DGPC), Laboratório Nacional de Energia e Geologia, I.P. (LNEG, I.P.), 
Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte (CCDR Norte), Direção-Geral de Energia 
e Geologia (DGEG), Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto (FEUP) e Instituto Superior de 
Agronomia/Centro de Ecologia Aplicada Prof. Baeta Neves (ISA/CEABN). 

Na sequência deste ofício, o ICNF transmitiu que declinava a nomeação para integrar a CA, uma vez que 
o projeto objeto do presente procedimento de AIA não se localiza em "Áreas Sensíveis", nos termos do 
regime jurídico de AIA, e dado não serem previsíveis impactes significativos sobre valores naturais 
classificados. 

Assim, excetuando o ICNF, os representantes nomeados pelas entidades acima referidas, para integrar a 
CA, são os seguintes: 

 APA/DAIA – Eng.ª Marina Barros 
 APA/DCOM – Eng. Augusto Serrano 
 APA/ARH Norte – Eng. Sérgio Fortuna 
 DGPC – Dr. João Marques 
 LNEG – Dr. Paulo Alves 
 CCDR Norte – Arq. Alexandra Cabral 
 DGEG – Eng.ª Cristina Miguéns 
 FEUP – Dr.ª Cecília Rocha 
 ISA/CEABN – Arq. Sandra Mesquita 
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O EIA objeto da presente análise, sendo datado de outubro de 2015, é da responsabilidade da empresa 
pela ATLAS KOECHLIN, antiga ATKINS (Portugal), tendo sido elaborado entre julho e outubro de 2015. 
É composto pelos seguintes volumes: 

 Volume 1 – Relatório Síntese 
 Volume 2 – Resumo Não Técnico 
 Volume 3 – Anexos Técnicos 
 Volume 4 – Peças Desenhadas 
 Volume 5 – Plano de Acessos 
 Volume 6 – Plano de Acompanhamento Ambiental 
 Volume 7 – Plano de Emergência Ambiental 
 Volume 8 – Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos de Construção e Demolição 
 Volume 9 – Índice de Ficheiros do EIA 

Por solicitação da CA, foi ainda apresentada a seguinte documentação, elaborada pela PROMAN – Centro 
de Estudos e Projetos, S.A.1: 

 Aditamento, datado de julho de 2016, constituído pelo EIA e RNT revistos; 
 Elementos Complementares e Resumo Não Técnico reformulado, datados de agosto de 2016; 
 Elementos Complementares – 2ª entrega, datado de outubro de 2016. 

O EIA foi acompanhado pelo respetivo Projeto de Execução, sendo discriminadas, em anexo ao presente 
Parecer, as peças remetidas. 

Pretende-se com este Parecer apresentar todos os aspetos que se consideram relevantes na avaliação 
efetuada, de forma a poder fundamentar/apoiar, superiormente, a tomada de decisão quanto ao projeto 
em causa. 

  

                                                           
1 A PROMAN integrou a antiga Atkins Portugal. 
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2. PROCEDIMENTO DE AVALIAÇÃO 

A metodologia adotada pela CA para a avaliação do projeto da "Linha Ponte de Lima – Vila Nova de 
Famalicão, a 400 kV (Troço Intermédio)" foi a seguinte: 

 Análise da conformidade do EIA. 
Solicitação, no âmbito da avaliação da conformidade do EIA, de elementos adicionais, relativos 
aos seguintes capítulos e aspetos do EIA: Aspetos Gerais e do Projeto; Fatores Ambientais – 
Situação de referência, avaliação de impactes, medidas de minimização, planos de monitorização 
(Património Cultural; Geologia; Uso do Solo e Ordenamento do Território; Ambiente Sonoro; 
Paisagem). Foi ainda solicitada a reformulação do Resumo Não Técnico. 
Na sequência desta solicitação, a documentação apresentada, visando dar resposta à referida 
solicitação, reportou-se a uma revisão global de todos os documentos que constituem o EIA, 
visando a incorporação das informações adicionais requeridas. Para facilitar a compreensão da 
resposta ao Pedido Elementos Adicionais, a REN apresentou também um documento explicativo 
da integração das respostas no EIA reformulado. 

 Declaração da conformidade do EIA a 12 de agosto de 2016. 
 Solicitação de informação complementar relativa aos fatores ambientais Uso do Solo e 

Ordenamento do Território e Ambiente Sonoro, bem como correção de um aspeto do RNT, os 
quais foram respondidos através dos documentos Elementos Complementares e Resumo Não 
Técnico reformulado, datados de agosto de 2016. 

 Nova solicitação de informação complementar relativa ao fator Ordenamento do Território, tendo 
sido respondida através do documento Elementos Complementares – 2ª entrega, datado de 
outubro de 2016. 

 Solicitação de parecer às seguintes entidades externas à CA – Direção Regional de Agricultura e 
Pescas do Norte (DRAP/N), Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas, I.P. 
(ICNF, I.P.). 
Os pareceres recebidos, que se encontram em anexo, foram analisados e integrados no presente 
Parecer da CA, sempre que se entendeu ser pertinente, tendo ainda sido analisados em capítulo 
próprio. 

 Abertura de um período de Consulta Pública, que decorreu durante 20 dias úteis, desde 22 de 
agosto a 16 de setembro de 2016. 

 Visita ao local, efetuada no dia 8 de setembro de 2016, tendo estado presentes os representantes 
da CA (da APA/DAIA, da DGPC, da FEUP), da REN-Rede Elétrica Nacional, S.A., da empresa que 
elaborou o EIA e do projetista. 

 Análise técnica do EIA e respetivo aditamento e elementos complementares, bem como a 
consulta dos elementos de Projeto da "Linha Ponte de Lima – Vila Nova de Famalicão, a 400 kV 
(Troço Intermédio)", com o objetivo de avaliar os impactes do projeto e a possibilidade dos 
mesmos serem minimizados/compensados. A apreciação dos fatores ambientais foi efetuada 
tendo por base os pareceres emitidos pelas entidades que constituem a CA. Assim, a APA/ARH 
Norte emitiu parecer sobre Recursos Hídricos (incluindo Qualidade da Água e Domínio Hídrico), a 
DGPC sobre Património Cultural, o LNEG sobre Geologia (incluindo Geomorfologia, Tectónica, 
Sismicidade, Recursos Minerais e Património Geológico), a CCDR Norte sobre Uso do Solo, 
Ordenamento do Território, Sócio-economia, Ecologia (Fauna e Flora; Habitats e Ecossistemas), a 
DGEG sobre aspetos técnicos do projeto, a FEUP sobre Ambiente Sonoro, o ISA/CEABN sobre 
Paisagem. 
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 Seleção dos fatores ambientais fundamentais tendo em consideração as características do projeto 
e da área de implantação, para cada uma das alternativas em avaliação. 

 Realização de reuniões de trabalho, visando a verificação da conformidade do EIA, bem como a 
integração no Parecer da CA das diferentes análises sectoriais e específicas, e ainda os resultados 
da Consulta Pública e dos contributos das entidades externas consultadas, para além da 
discussão das seguintes temáticas principais: objetivos do projeto, caracterização da situação 
existente, identificação e avaliação dos impactes e análise de alternativas. 

 Elaboração do Parecer Final da CA, com a seguinte estrutura: 1. Introdução, 2. Procedimento de 
Avaliação, 3. Antecedentes, 4. Enquadramento e Objetivos do Projeto, 5. Descrição do Projeto, 
6. Análise Específica, 7. Síntese dos Pareceres das Entidades Externas, 8. Resultados da Consulta 
Pública, 9. Análise e Seleção de Alternativas, 10. Conclusão, 11. Elementos a Apresentar, Medidas 
de Minimização e Planos de Monitorização. 
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3. ANTECEDENTES 

3.1. AIA 

Entre agosto de 2013 e janeiro de 2015 realizou-se o procedimento de AIA n.º 2687 relativo ao Estudo 
Prévio do "Eixo da RNT entre "Vila do Conde", "Vila Fria B" e a Rede Elétrica de Espanha, 
a 400 kV", ao abrigo do regime jurídico de AIA definido no Decreto-Lei n.º 69/2000, de 3 de maio 
(na redação que lhe foi dada pelo Decreto-Lei n.º 197/2005, de 8 de novembro), de acordo com o 
disposto no n.º 19 do Anexo I, referente à "Construção de linhas aéreas de transporte de eletricidade 
com uma tensão igual ou superior a 220 KV e cujo comprimento seja superior a 15 km". 

O projeto do "Eixo da RNT entre "Vila do Conde", "Vila Fria B" e a Rede Elétrica de Espanha, a 400 kV" 
submetido a procedimento de AIA em agosto de 2013 envolvia a construção de duas linhas duplas 
trifásicas de muito alta tensão (LMAT) e de uma subestação: 

 Linha dupla a 400 kV, entre a nova subestação de "Vila do Conde" (subestação esta objeto de 
avaliação no âmbito de outro procedimento de AIA e que entretanto passou a ser designada 
como subestação de Vila Nova de Famalicão) e a subestação de "Vila Fria B"; 

 Subestação de "Vila Fria B" a 400/150 kV; 
 Linha dupla a 400 kV, entre a subestação de "Vila Fria B" e a Rede Elétrica de Espanha (REE). 

Tratando-se de um projeto que envolvia uma interligação com a Rede Elétrica de Espanha (REE), em 
cumprimento do previsto no "Protocolo de atuação entre o Governo da República Portuguesa o Governo 
do Reino de Espanha sobre a aplicação às avaliações ambientais de planos, programas e projetos com 
efeitos transfronteiriços", foram efetuadas as necessárias diligências para consulta ao Reino de Espanha 
sobre o interesse em participar no procedimento de avaliação de impacte ambiental. 

Em agosto de 2014, a REN, S.A. solicitou à APA a "(...) retirada da linha entre a futura subestação 
designada "Vila Fria B" e a subestação de Fonte Fria (em Espanha)"do procedimento de AIA em curso, 
tendo-lhe sido transmitido que, verificando-se que o pedido em causa não prejudicava a avaliação dos 
restantes elementos que integram o projeto submetido a AIA, se considerou não haver impedimento que 
obstasse à aceitação do pedido apresentado. 

Deste modo, o procedimento de AIA em causa, em termos de decisão final, passou a reportar-se: à Linha 
dupla a 400 kV, entre a subestação de Vila Nova de Famalicão e a subestação de "Vila Fria B"; e à 
subestação de "Vila Fria B" a 400/150 kV. 

Assim, a decisão emitida (DIA) reflete a análise e seleção de alternativas considerando esta alteração. 

Por outro lado, face a esta alteração, ficou sem efeito a necessidade de pronúncia por parte do Governo 
do Reino de Espanha, uma vez que os elementos do projeto que se mantiveram em avaliação já não 
eram suscetíveis de provocar impactes transfronteiriços. 

Os objetivos do projeto "Eixo da RNT entre "Vila do Conde", "Vila Fria B" e a Rede Elétrica de Espanha, a 
400 kV", de acordo com o Estudo de Impacte Ambiental (EIA) apresentado em agosto de 2013 para 
realização do procedimento de AIA, envolvendo a construção das duas LMAT e da subestação acima 
mencionadas, são os que de seguida se referem. 

O novo eixo a 400 kV, a estabelecer desde a fronteira com Espanha (no Alto Minho) até à zona do Porto, 
pretende dar resposta simultânea a várias necessidades de reforço da rede: receção de nova produção 
renovável na zona do Minho; aumento das capacidades de interligação com Espanha; melhores condições 
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de alimentação aos consumos do Minho litoral na faixa Vila do Conde/Póvoa do Varzim até Viana do 
Castelo. 

A concretização deste eixo permite ainda minimizar a quantidade total de novos quilómetros de linha a 
construir, tendo em consideração os vários objetivos a que permite dar resposta, criando condições para 
uma otimização dos traçados de linhas a 150 kV existentes na região. 

Este projeto insere-se numa estratégia regional de reforço da Rede Nacional de Transporte (RNT) entre a 
zona do Porto e a fronteira com Espanha, no Minho, estando previsto no Plano de Desenvolvimento e 
Investimento (PDIRT) da RNT 2012-2017 (2022). Os principais projetos de investimento contemplados 
neste plano inserem-se em 4 pilares fundamentais: 

 Segurança e qualidade no reforço de abastecimento 
 Integração de novas centrais hidroelétricas 
 Ligação a Produtores em Regime Especial (PRE) 
 Reforço da capacidade de interligação 

O projeto do "Eixo da RNT entre "Vila do Conde", "Vila Fria B" e a Rede Elétrica de Espanha, a 400 kV" 
insere-se na "Área 1 – faixa litoral a norte do grande Porto" e apresenta-se enquadrado segundo os 
seguintes dois grandes objetivos: 

 Reforço da capacidade de interligação, constituindo a segunda interligação norte de Portugal–
noroeste de Espanha; 

 Reforço da ligação à distribuição, com a abertura de uma subestação na área de Viana do 
Castelo/Ponte de Lima, introduzindo o escalão de tensão de 400 kV na região. 

Até 2020 prevê-se a instalação de elevados montantes de potência renovável, nomeadamente nas 
centrais hidroelétricas, muitas delas com potencialidade de bombagem, inseridas no PNBEPH a construir, 
em particular, na bacia do Cávado e Tâmega. A necessidade do escoamento da produção/alimentação 
das referidas centrais, conjuntamente com o crescimento do trânsito que se tem verificado na linha de 
interligação com Espanha a 400 kV (Alto Lindoso–Cartelle), evidencia a necessidade de reforço da RNT na 
zona do Minho. 

Os estudos realizados conjuntamente pelos operadores das redes de transporte de Portugal e de Espanha 
conduziram à conclusão de que a melhor solução de reforço da rede nesta zona passa pela construção de 
um novo eixo a 400 kV, desde a fronteira com Espanha, na zona do Alto Minho, até à zona do Grande 
Porto (futura subestação do Sobrado no concelho de Valongo), região com elevado valor de consumo. 
Tendo em conta os fluxos de potência existentes e previstos para o referido eixo, o nível de tensão de 
400 kV representa a solução que (para o reforço de capacidade necessário) implica um menor 
comprimento total de novas linhas, para além de proporcionar maior flexibilidade de operação e evolução 
futura da rede. 

Por outro lado, para fazer face ao crescimento dos consumos verificado a norte do Grande Porto, foi 
identificado (em conjunto com o operador da rede de distribuição de energia elétrica) que a melhor 
solução envolve a construção de uma nova subestação Muito Alta Tensão/Alta Tensão (MAT/AT) na zona 
de Viana do Castelo/Ponte de Lima, a qual permitirá melhorar significativamente a fiabilidade e qualidade 
de serviço proporcionada aos consumidores desta área. Deste modo, o referido novo eixo a 400 kV a criar 
entre a fronteira com Espanha no Alto Minho e a zona do Porto alimentará também, no seu percurso, 
uma nova subestação a abrir na zona de Viana do Castelo/Ponte de Lima, evitando assim a extensão de 
novas linhas em MAT ou AT a partir de outros locais mais remotos das redes. 
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Acresce ainda que, este eixo, tirando partido da sua proximidade à atual subestação de Vila Fria, servirá 
também para reforçar a alimentação das cargas servidas por esta instalação da RNT. 

O projeto do "Eixo da RNT entre "Vila do Conde", "Vila Fria B" e a Rede Elétrica de Espanha, a 400 kV" 
analisado no EIA, implanta-se geograficamente na NUT II da região Norte e, de acordo com a NUT III, 
nas sub-regiões do Cávado, do Ave, do Grande Porto e do Minho-Lima. Os troços e localizações 
alternativas então consideradas atravessam território dos distritos do Porto (concelhos de Póvoa de 
Varzim e Vila do Conde), de Braga (concelhos de Barcelos e Vila Nova de Famalicão) e de Viana do 
Castelo (concelhos de Viana do Castelo, Ponte de Lima, Paredes de Coura, Arcos de Valdevez, Valença, 
Monção e Melgaço). São interferidas 121 freguesias ou 85 freguesias/uniões de freguesias, de acordo 
com a nova reorganização territorial. 

Para implantação da subestação de "Vila Fria B" 400/150 kV (S"VIB") foram analisadas três localizações 
alternativas (A, B e C). 

Por sua vez, relativamente às duas LMAT, foi analisado um corredor desagregado em 42 troços, o qual, 
face à extensão das LMAT, foi subdividido em seis zonas: 

 Zonas 1, 2 e 3 – abrangendo os troços alternativos associados à Linha dupla a 400 kV, entre a 
subestação de "Vila do Conde" e a subestação de "Vila Fria B" (incluindo esta subestação); 

 Zonas 4, 5 e 6 - abrangendo os troços alternativos associados à Linha dupla a 400 kV, a partir da 
subestação de "Vila Fria B" e até à fronteira nacional (ligação à REE). 

Os troços e localizações então analisados no EIA, bem como a sua subdivisão em Zonas, é representado 
nas figuras seguintes. 
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Figura 1 - Troços e localizações analisados no EIA apresentado em agosto de 2013. 

[Fonte: EIA apresentado em agosto de 2013]  
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Figura 2 - Zonamento das alternativas consideradas para análise no EIA apresentado em agosto de 2013. 

[Fonte: EIA apresentado em agosto de 2013]  
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Face à alteração do procedimento de AIA resultante da solicitação da REN, S.A., apresentada em agosto 
de 2014 (já acima referida), os elementos do projeto que foram objeto de decisão final, no âmbito do 
procedimento de AIA, correspondem às Zonas 1, 2 e 3, nas quais foram analisadas as seguintes 
alternativas: 

 Zona 1 - corredor T4, T5 Versus corredor T4, T6, T2, T3; 
esta zona inclui ainda os troços T4 e T9 sem alternativas 

 Zona 2 - Troço T10A Versus Troço T10B; 
Troço T12A Versus Troço T12B; 
esta zona inclui ainda o troço T11 sem alternativas 

 Zona 3 
- Acesso à localização A - corredor T15, T16 Versus corredor T14, S”VIB”B, T18, T19, T23 
- Acesso à localização B - Troço T14 Versus corredor T15, T16, S”VIB”A, T23, T19, T18 
- Acesso à localização C - corredor T15, T17 Versus corredor T15, T16, S”VIB”A, T24, T25, 

T28, T27 
- Alternativas de localização A, B e C para implantação da subestação 

No seu Parecer, datado de novembro de 2014, a CA concluiu que: 

"Tendo em conta os aspetos fundamentais, identificados na análise específica efetuada pela CA, 
verifica-se que os principais impactes positivos, far-se-ão sentir na fase de exploração, sendo 
decorrentes do reforço da estrutura de rede elétrica, garantindo em simultâneo o reforço da 
alimentação da Rede Nacional de Distribuição (RND), traduzindo-se assim em maior eficácia e 
qualidade nos serviços de fornecimento de energia. 

Por outro lado, perspetiva-se a ocorrência de impactes negativos para as fases de construção 
(ocorrendo fundamentalmente nesta fase) e de exploração, face às características do projeto, bem 
como à área de implantação e sua envolvente, considerando-se que os principais efeitos negativos 
poderão ser minimizados através, em primeiro lugar, da conceção e definição das soluções finais 
para o traçado da linha elétrica e para implantação da subestação (no âmbito da elaboração do 
Projeto de Execução), assim como pela utilização de regras de boas práticas nas atividades de 
construção e desde que sejam adotadas medidas de minimização adequadas durante a realização da 
obra. 

Na globalidade, considera-se que o conjunto de condicionantes, elementos a apresentar e medidas 
de minimização estabelecidas poderão contribuir para a minimização dos principais impactes 
negativos identificados, admitindo-se que os impactes residuais não serão de molde a inviabilizar o 
projeto. 

Acresce referir que, da ponderação dos benefícios e importância da concretização dos objetivos do 
projeto e face à sua importância no contexto nacional, considera-se de aceitar os impactes não 
mitigáveis que subsistirão na fase de exploração, apesar da adoção de medidas de minimização. 

Do ponto de vista da análise comparativa de alternativas, atendendo à tipologia do projeto em 
avaliação, bem como às características físicas, ambientais e sociais da área de estudo onde o mesmo 
se insere, a ponderação da análise dos fatores ambientais efetuada, permitiu concluir que a solução 
que se apresenta como globalmente menos desfavorável corresponde à seguinte combinação de 
corredores (atendendo à subdivisão em troços) e opção de localização da subestação: 

 Linha "Vila do Conde" - "Vila Fria B" – corredor formado pelos troços T4, T5, T9, T10A, T11, 
T12B, T13, T15, T16; 
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 Subestação de "Vila Fria B" – Localização A. 

Considera-se assim que deverá ser esta a solução a adotar e desenvolver na fase de Projeto de 
Execução. De salientar que os resultados alcançados nesta avaliação da CA, com exceção do troço 
T10, são coincidentes com a avaliação realizada pelo EIA e com as suas conclusões em matéria de 
definição da solução preferencial. 

Da análise dos resultados da Consulta Pública constatam-se como preocupações recorrentes as 
associadas ao Ordenamento do Território, aos Usos e Ocupação do Solo, à Ecologia, ao Património 
Cultural, à Sócio-economia, à Paisagem, para além dos efeitos dos campos eletromagnéticos, 
verificando-se que, na globalidade, as preocupações manifestadas e os principais impactes 
referenciados foram devidamente considerados na apreciação técnica efetuada pela CA. Na 
generalidade, a seleção do corredor para a linha elétrica e localização da subestação ambientalmente 
preferencial, efetuada pela CA, permite atender a grande parte das manifestações transmitidas no 
âmbito da Consulta Pública, permanecendo inevitavelmente algumas divergências a que não é 
possível dar resposta. 

Assim, ponderando os impactes negativos identificados, na generalidade suscetíveis de minimização, 
e os perspetivados impactes positivos, propõe-se a emissão de parecer favorável ao corredor 
formado pelos troços T4+T5+T9+T10A+T11+T12B+T13+T15+T16 da "Linha dupla a 400 kV, 
entre a nova subestação de "Vila do Conde" e a subestação de "Vila Fria B", e à Localização 
A da "Subestação de "Vila Fria B"", condicionado à apresentação no RECAPE de elementos, 
bem como ao cumprimento das medidas de minimização, que se indicam no capítulo seguinte, assim 
como das condicionantes aí discriminadas. 

Face à solicitação apresentada pela REN, S.A. em agosto de 2014 (conforme já acima referido), com 
as consequentes implicações em termos de decisão final, no âmbito do presente procedimento de 
AIA, a CA não se pronuncia sobre a "Linha dupla a 400 kV, entre a subestação de "Vila Fria B" e a 
Rede Elétrica de Espanha (REE)" ". 

Deste modo, sem prejuízo da designação do projeto, em 22 de janeiro de 2015 foi emitida, pela Agência 
Portuguesa do Ambiente, I.P., enquanto Autoridade de AIA, Declaração de Impacte Ambiental (DIA), 
reportando-se exclusivamente ao Eixo da RNT entre "Vila do Conde" e "Vila Fria B", com decisão 
Favorável Condicionada para: 

 Linha dupla a 400 kV, entre a nova subestação de "Vila do Conde" e a subestação de "Vila Fria B" 
- corredor formado pelos troços T4+T5+T9+T10A+T11+T12B+T13+T15+T16 

 Subestação de "Vila Fria B" - Localização A 

De referir que a subestação de "Vila Fria B" passou entretanto a ser designada como subestação de Ponte 
de Lima, tendo a LMAT passado a ser designada por Linha Ponte de Lima – Vila Nova de Famalicão, a 
400 kV. 

 

3.2. RECAPE 

Na sequência da emissão da DIA, foi desenvolvido o Projeto de Execução da linha elétrica para o corredor 
aprovado, tendo sido elaborado um RECAPE visando demonstrar o cumprimento das disposições 
estabelecidas na DIA. 

O Projeto de Execução da "Linha Ponte de Lima – Vila Nova de Famalicão, a 400 kV" e respetivo RECAPE 
foram remetidos pela DGEG à APA em maio de 2015. A instrução deste RECAPE ficou suspensa, por 
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solicitação da REN, face à identificação de necessidade de avaliar o modo de ultrapassar limitações 
entretanto identificadas pela Câmara Municipal de Barcelos, referentes à "(...) revisão em curso do PDM 
no âmbito do qual o corredor aprovado colocava fortes condicionalismos os quais poderiam ser mitigados 
através de outro corredor alternativo" 2. 

Com vista a avaliar essa possibilidade a REN, S.A., tal como acima mencionado, solicitou à APA a 
suspensão da instrução do RECAPE; na sequência de articulação com as autoridades ambientais, foram 
tomadas as seguintes decisões: 

 Proceder à reformulação do RECAPE (no âmbito do procedimento de AIA n.º 2687), abrangendo, 
de acordo com a solução aprovada na DIA, os troços T4, T5 e T16 e a alternativa A de 
localização da subestação de Vila Fria B (que entretanto passou a designar-se como subestação 
de Ponte de Lima); 

 Elaboração de um novo EIA relativo à zona intermédia do traçado, procedendo à análise 
comparativa entre a opção anteriormente submetida no âmbito do procedimento de AIA n.º 2687 
(e aprovada na DIA) e num corredor a estudar de novo. 

Este EIA seria apresentado com o projeto em fase de Projeto de Execução para todas as 
alternativas a submeter. 

Em concordância com estas decisões, a REN, S.A. solicitou à APA a retirada da avaliação do RECAPE 
anteriormente submetido. 

Assim, na sequência do acima referido, em outubro de 2015, foram remetidos pela DGEG à APA, o 
Projeto de Execução da "Linha Ponte de Lima – Vila Nova de Famalicão, a 400 kV, nos troços T4, T5 e 
T16" (de acordo com a solução aprovada na DIA emitida no âmbito do procedimento de AIA n.º 2687) e 
respetivo RECAPE. 

Por sua vez, de acordo com o exposto nesse RECAPE, a subestação de Ponte de Lima não foi objeto de 
análise no mesmo, devendo ser objeto de um RECAPE específico. 

Para concretização do projeto desta LMAT o Projeto de Execução desenvolvido prevê a construção de 
21,9 km de linha dupla com 50 novos apoios: 

 Apoios 1 a 18 - entre a subestação de Ponte de Lima e o apoio P18 (T16 da DIA) 

Este troço, com 18 apoios, tem uma extensão total de cerca de 7,2 km. 

 Apoios 66 a 98/107 - do apoio P66 até à subestação de Vila Nova de Famalicão (T4 e T5 da DIA) 

Este troço, com 33 apoios, tem uma extensão total de cerca de 14,8 km, sendo que um deles (o 
apoio P98/107) já existe e é comum à linha Recarei – Vila Nova de Famalicão (LRR.VNF), 
a 400 kV. 

De evidenciar que o apoio P66 constitui um apoio de transição, antecedendo o apoio P67 inserido 
no troço T5. O apoio P66, localizado no troço T9 (troço este que não foi objeto de análise no 
RECAPE) foi incluído neste Projeto de Execução, sendo referido no RECAPE que tal resultou de 
necessidade identificada no âmbito do desenvolvimento do projeto. 

Por sua vez, há ainda a referir o apoio P18, que estando localizado no troço T16, constitui 
igualmente um apoio de transição, antecedendo o apoio P19 do troço T15 (troço este que não foi 
objeto de análise neste RECAPE). 

                                                           
2 Conforme mencionado no RECAPE da "Linha Ponte de Lima – Vila Nova de Famalicão, a 400 kV, nos troços T4, T5 e T16", datado 
de outubro de 2015. 
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Na sequência da análise deste RECAPE, foi emitida, a 27 de janeiro de 2016, a respetiva DCAPE 
(Declaração de Conformidade Ambiental do Projeto de Execução) a qual determina as condições a 
atender para concretização do Projeto de Execução apresentado, relativamente à colocação dos apoios, 
estando ainda prevista a adoção de medidas de minimização e a implementação de planos de 
monitorização (ambiente sonoro, avifauna, campos eletromagnéticos), entre outros aspetos. 

 

 

Figura 3 – Enquadramento administrativo do Projeto de Execução da Linha Ponte de Lima – Vila Nova de 
Famalicão, a 400 kV, nos troços T4, T5 e T16. 

[Fonte: RECAPE da Linha Ponte de Lima – Vila Nova de Famalicão, a 400 kV, nos troços T4, T5 e T16] 

 

Assim, o Projeto de Execução avaliado no RECAPE é composto por dois troços (um primeiro troço que se 
desenvolve no troço T16 e um segundo troço que se desenvolve nos troços T5 e T4), encontrando-se os 
mesmos separados pelo Projeto de Execução analisado no EIA da "Linha Ponte de Lima – Vila Nova de 
Famalicão, a 400 kV (Troço Intermédio)", conforme consta da figura seguinte. 
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Figura 4 – Troços da LMAT analisados no RECAPE e no EIA. 
[Fonte: EIA da Linha Ponte de Lima – Vila Nova de Famalicão, a 400 kV (Troço Intermédio)] 

 

3.3. EIA 

De acordo com o mencionado no EIA do presente projeto ("Linha Ponte de Lima – Vila Nova de 
Famalicão, a 400 kV (Troço Intermédio)"), a sua elaboração foi desenvolvida em três fases metodológicas 
distintas: 

 Fase 0 – Definição da Área de Estudo do EIA 

Nesta fase foi definida uma grande área de estudo do projeto, com uma área de cerca de 
10526,8 ha, considerada suficiente para assegurar um adequado estudo do corredor composto 
pelos troços aprovados na DIA (corredor A) emitida em 22 de janeiro de 2015 e do novo 
corredor B, tal como se apresenta na Figura 5. Para a sua delimitação foram tidos em conta os 
seguintes corredores: 
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 Corredor aprovado no processo de AIA n.º 2687 composto pelos Troços T9, T10A, T11, 
T12B, T13 e T15 
Com início no apoio 18 e fim no apoio 66 do traçado da Linha Ponte de Lima – Vila Nova 
de Famalicão, a 400 kV desenvolvido em fase de RECAPE 

 Corredor B, resultado das aspirações e preocupações expressas pelas entidades 
consultadas, incorporando a revisão do PDM entretanto ocorrida 

 

 

Figura 5 – Delimitação da área de estudo. 
[Fonte: EIA da Linha Ponte de Lima – Vila Nova de Famalicão, a 400 kV (Troço Intermédio)] 

 

 Fase 1 – Estudo e Identificação de Grandes Condicionantes Ambientais 

Este estudo, desenvolvido no interior da área de estudo delimitada, visou confirmar a 
manutenção da viabilidade ambiental do corredor A (aprovado na DIA composto pelos troços T9 
(parcial), T10A, T11, T12B, T13 e T15) e estudar e validar do ponto de vista ambiental o 
corredor B. 

Assim, a metodologia incluiu o estabelecimento de contactos, por escrito ou em reuniões, com as 
entidades com jurisdição sobre a zona em matérias de interesse para o estudo, tendo em vista a 
recolha de informação sobre situações potencialmente condicionantes da concretização do 
projeto, nos domínios ambientais e de ordenamento do território. Esta análise foi complementada 
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com visitas de campo, acompanhadas de registos fotográficos, por análise cartográfica, bem 
como por fotografia aérea da zona. 

Com base em todo o trabalho de recolha e sistematização de informação foram elaboradas cartas 
temáticas para toda a área de estudo, incidindo sobre os aspetos considerados relevantes. Esta 
informação permitiu selecionar as condicionantes consideradas impeditivas e fortemente 
condicionantes à implantação do projeto do traçado definido em fase de RECAPE nos troços T9, 
T10A, T11, T12B, T13 e T15, entre os apoios 18 (exclusive) e 66 (exclusive) e confirmação da 
viabilidade ambiental do corredor B à luz das condicionantes identificadas. 

Após a definição das áreas condicionadas, procedeu-se à análise do corredor A, dando-se 
particular relevância à respetiva compatibilização com o regulamento do novo PDM de Barcelos 
que entrou em vigor após a emissão da DIA. Com a mesma informação, procedeu-se igualmente 
à avaliação da viabilidade ambiental do corredor B para a implantação de uma linha elétrica. 

 Fase 2 – Elaboração do EIA 

Esta fase desenvolveu-se já ao nível do Projeto de Execução, focando-se a descrição e a análise 
nos troços de traçado alternativos da LMAT, tal como se apresentam na Figura 6. 

 

 

Figura 6 – Troços alternativos estudados no EIA. 
[Fonte: EIA da Linha Ponte de Lima – Vila Nova de Famalicão, a 400 kV (Troço Intermédio)] 
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4. ENQUADRAMENTO E OBJETIVOS DO PROJETO 

O projeto em avaliação, incluído no Plano de Desenvolvimento e Investimento (PDIRT) 2014-2023, faz 
parte de um novo eixo da Rede Nacional de Transporte (RNT) a concretizar no Minho com início na zona 
do Porto (Alfena/Sobrado) e inclui uma nova interligação com a Rede Elétrica de Espanha. O referido eixo 
da RNT inclui assim: 

 Abertura da linha Recarei-Vermoim 4 para a subestação de Vila Nova de Famalicão, a 400 kV 
(passando a constituir as linhas Recarei- Vila Nova de Famalicão/Vermoim-Vila Nova da Famalicão 
a 400 kV); 

 Subestação de Vila Nova de Famalicão a 400/60 kV; 
 Subestação de “Vila Fria B” (atualmente designada por Ponte de Lima) 400/150 kV; 
 Linha Ponte de Lima – Vila Nova de Famalicão, a 400 kV; 
 Linha Ponte de Lima – Espanha, a 400 k. 

A realização dos projetos deste eixo tem como objetivos específicos: 

 Criar alternativas de escoamento da produção adicional de energia de origem hidroelétrica da 
bacia do Cávado (Salamonde II (207 MW) e Venda Nova III (736 MW)) para a zona do Grande 
Porto e distrito de Aveiro; 

 Melhorar a segurança de abastecimento da energia fornecida à Rede de Distribuição, 
designadamente dos concelhos que atravessa através do reforço de abastecimento à atual 
subestação de Vila Fria 150/60 kV, não só em termos do aumento da capacidade de oferta, como 
também na melhoria da qualidade de serviço; 

 Criar condições para construir uma nova interligação com a rede elétrica de Espanha na zona do 
Minho, contribuindo assim para o reforço do MIBEL (Mercado Ibérico de Eletricidade); 

 Potenciar a receção de novos centros produtores (offshore e eólicos). 

Os projetos constantes do eixo foram classificados pela Comissão Europeia como Projetos de Interesse 
Comum (PIC). 

Os projetos relativos à abertura da linha Recarei-Vermoim 4 para a subestação de Vila Nova de Famalicão 
a 400 kV e à subestação de Vila Nova de Famalicão a 400/60 kV estão já em serviço, tendo sido objeto 
do respetivo procedimento de avaliação (Processo AIA n.º 2593) e licenciamento no âmbito do Processo 
AIA n.º 2593. 
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5. DESCRIÇÃO DO PROJETO 

5.1. DESCRIÇÃO 

O projeto da Linha Ponte de Lima – Vila Nova de Famalicão, a 400 kV (Troço Intermédio) envolve a 
construção de uma LMAT aérea dupla, que se desenvolve entre os apoios 18 (exclusive) e 66 (exclusive) 
da referida LMAT, dividindo-se em 3 troços: 

 Troço 1 – com cerca de 9,2 km e 18 apoios; 
 Troço 2 – subdividido em duas alternativas 

 Troço 2A – com cerca de 13,2 km e 27 apoios; 
 Troço 2B – com cerca de 12,2 km e 33 apoios; 

 Troço 3 – com cerca de 1,1 km e 2 apoios. 

Assim, as alternativas de traçado da LMAT, entre os apoios P18 e P66, apresentam uma extensão total de 
23,5 km ou 22,5 km, contemplando a construção de 47 ou 53 novos apoios, em função da alternativa em 
causa (Troço 2A ou Troço 2B, respetivamente). 

Localização 

De acordo com as divisões territoriais de Portugal, a área de estudo atravessa a região Norte (NUTS II1), 
na sub-região do Cávado (NUTS III). 

Segundo a divisão administrativa, o projeto em análise encontra-se implantado no distrito de Braga, no 
concelho de Barcelos e nas freguesias representadas na Figura 7. 
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Figura 7 – Enquadramento administrativo do projeto. 

[Fonte: EIA da Linha Ponte de Lima – Vila Nova de Famalicão, a 400 kV (Troço Intermédio)] 

 

Assim, em cada uma das alternativas, e seguindo a orientação do traçado, são atravessadas as seguintes 
freguesias: 

 Solução de traçado que inclui a opção pelo troço 2A 
 Aborim, desde o apoio 19 a 24 
 Carapeços, desde o apoio 25 a 28 
 União das freguesias de Tamel (Santa Leocádia) e Vilar do Monte, desde o apoio 29 a 31, 

desde o apoio 34 a 39 
 União das freguesias de Vila Cova e Feitos, apoios 32 e 33 
 União das freguesias de Creixomil e Mariz, desde o apoio 40 a 48 
 Gilmonde, apoios 49, 50 e P52 
 Carvalhal, apoios 51, 53 e 54 
 Pereira, desde o apoio 55 a 57 
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 União das freguesias de Milhazes, Vilar de Figos e Faria, desde o apoio 58 a 64 
 Paradela, apoio 65 

 Solução de traçado que inclui a opção pelo troço 2B 
 Aborim, desde o apoio 19 a 24 
 Carapeços, desde o apoio 25 a 28 
 União das freguesias de Tamel (Santa Leocádia) e Vilar do Monte, desde o apoio 29 a 31, 

desde o apoio 34 a 39B 
 União das freguesias de Vila Cova e Feitos, apoios 32 e 33 e desde o apoio 40B a 42B 
 Perelhal, desde o apoio 43B a 51B 
 Fornelos, apoios 52B e 53B 
 Vila Seca, desde o apoio 54B a 60B 
 União das freguesias de Milhazes, Vilar de Figos e Faria, desde o apoio 61B a 64 
 Paradela, apoio 65 

Características técnicas e construtivas 

Do ponto de vista técnico, a LMAT é constituída por elementos estruturais e equipamento normalmente 
usados em linhas dos escalões de tensão de 400 kV, nomeadamente: 

 2 cabos condutores por fase, em alumínio-aço, do tipo ACSR 595 (Zambeze); 
 2 cabos de guarda, um convencional, em alumínio-aço, do tipo ACSR 153 (Dorking) e outro, do 

tipo OPGW, possuindo características mecânicas e elétricas idênticas ao primeiro; 
 Isoladores de vidro temperado do tipo U160BS; 
 Cadeias de isoladores e acessórios adequados ao escalão de corrente de defeito máxima de 

50 kA; 
 Apoios reticulados em aço das famílias “DL”, sendo a altura mínima ao solo, da consola inferior, 

de 24 m e a altura máxima, ao mesmo nível, de 52 m. A altura máxima total é de 74,6 m; a 
envergadura máxima entre consolas (horizontal) é de 17,0 m; 

 Fundações dos apoios constituídas por quatro maciços independentes formados por uma sapata 
em degraus e uma chaminé prismática; 

 Circuitos de terra dos apoios dimensionados de acordo com as características dos locais de 
implantação. 

A LMAT inclui ainda os seguintes equipamentos, normalmente usados em linhas deste escalão de tensão: 

 Sinalização diurna, através da colocação de esferas de cor alternadamente vermelha ou laranja 
internacional e branca possuindo o diâmetro mínimo de 600 mm, a instalar nos cabos de guarda 
convencionais (no cabo OPGW com a utilização de pré-formados de proteção), de modo a que a 
projeção segundo o eixo da linha da distância entre esferas consecutivas seja sempre igual ou 
inferior a 30 m. 

A balizagem com esferas será efetuada nos vão mencionados no   
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Tabela 1. 
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Tabela 1 - Sinalização da linha para aeronaves – diurna 
[Fonte: EIA da Linha Ponte de Lima – Vila Nova de Famalicão, a 400 kV (Troço Intermédio)] 

Vãos a balizar Comprimento dos vãos (m) Vãos a balizar Comprimento dos vãos (m) 

Solução de traçado que inclui o troço 2A Solução de traçado que inclui o troço 2B 

18-19 709,41 18-19 709,41 
23-14 513,71 23-14 513,71 
25-26 521,84 25 -2 521,84 
30-31 550,07 30-3 550,07 
31-32 664,32 31-32 664,32 
32-33 686,89 32-33 686,89 
36-37 524,19 36-37 524,19 
37-38 589,95 37B-38B 371,87 
40-41 637,43 50B-51B 525,81 
44-45 507,27 51B-52B 583,30 
46-47 648,61 57B-58B 478,37 
48-49 502,52 65-66 683,02 
49-50 560,12   
51-52 538,29   
52-53 332,31   
54-55 526,51   
55-56 675,03   
59-60 587,51   
60-61 526,28   
61-62 639,29   
62-63 553,61   
63-64 619,02   
65-66 683,02   

 
Nas alternativas de traçado da LMAT, entre os apoios P18 e P66, foi identificada a necessidade de 
uso de balizagem diurna no apoio P89, devido à proximidade à Autoestrada A7. 

 Balizagem diurna dos apoios, consistindo na pintura às faixas, de cor alternadamente vermelha 
ou laranja internacional e branca. 

 Balizagem noturna, consistindo ou na colocação de balisores nos condutores superiores, próximo 
das fixações dos cabos às cadeias, de cada lado dos apoios, ou na sinalização no topo dos apoios 
com díodos eletroluminescentes (“LED”) alimentados por painéis solares e baterias acumuladoras 
de energia ou outro equipamento equivalente desde que aprovado pela ANAC. Estes dispositivos 
terão de emitir luz vermelha com uma intensidade mínima de 10 Cd. 
Nas alternativas de traçado da LMAT, entre os apoios P18 e P66, foi identificada a necessidade de 
uso de balizagem noturna nos apoios 52 e 53 (troço 2A) e 57B e 58B (troço 2B), devido à 
travessia da A7. 

 Balizagem para a avifauna, consistindo na instalação de dispositivos de sinalização para a 
avifauna do tipo “BFD” (Bird Flight Diverter). 
Na sequência dos estudos de ecologia realizados no âmbito do Projeto desta LMAT, foi 
considerada a necessidade de colocação de BFD nas alternativas de traçado da LMAT entre P18 e 
P66 do tipo intensivo, dispostos alternadamente de 10 em 10 m em cada cabo de terra (de que 
resulta em perfil num espaçamento aproximado de 5 em 5 m), no corredor ecológico que 
acompanha o percurso do rio Cávado nos vãos entre os apoios P47 e P50 (Troço 2A) e P49B a 
P54B (Troço 2B). 
Nos vãos em que exista balizagem aérea, está prevista a colocação dos BFD, se necessário, com 
o espaçamento adequado no intervalo entre as bolas de balizagem. 
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As atividades de construção da LMAT envolvem: 

 Instalação do estaleiro e parque de materiais 
A localizar habitual e preferencialmente em locais previamente infraestruturados existentes na 
proximidade da LMAT; 

 Reconhecimento, sinalização e abertura dos acessos 
Sempre que possível são utilizados ou melhorados acessos existentes. A abertura de novos 
acessos é acordada com os respetivos proprietários, sendo tida em conta a ocupação dos 
terrenos, a época mais propícia (após as colheitas, por ex.). A dimensão máxima normalmente 
necessária para um acesso implica a passagem de grua para montagem dos apoios, e 
corresponde a cerca de 4 m de largura. Esta atividade é realizada com o recurso a 
retroescavadoras; 

 Desmatação 
A desmatação e abate de arvoredo ocorre apenas na envolvente dos locais de implantação dos 
apoios, numa área variável entre 100 e 200 m2, variando de acordo com as dimensões dos tipos 
de apoio a utilizar e da densidade da vegetação. Numa área de cerca de 400 m2, em caso de 
povoamentos florestais cerrados, ocorre o abate de arvoredo, com o recurso a motosserras, de 
forma a permitir manobrar a maquinaria necessária; 

 Abertura da faixa de proteção 
É constituída uma faixa de proteção com 45 m de largura máxima, limitada por duas retas 
paralelas distanciadas 22,5 m do eixo do traçado, onde se procede ao corte ou decote das 
árvores para garantir as distâncias de segurança exigidas pelo Regulamento de Segurança de 
Linhas de Alta tensão – RSLEAT (publicado e aprovado pelo Decreto Regulamentar n.º 1/92, de 
18 de fevereiro). Habitualmente procede-se à desflorestação apenas no caso de povoamentos de 
eucalipto ou de pinheiro; as restantes espécies florestais são objeto, caso possível, de decote 
para cumprimento das distâncias mínimas de segurança. Esta atividade é realizada com o recurso 
a motosserras; 

 Transporte e depósito temporário, na zona de construção, dos apoios, cabos, isoladores e 
acessórios; 

 Trabalhos de topografia 
Piquetagem e marcação de caboucos dos apoios; 

 Abertura de caboucos 
Atividade realizada com o recurso a retroescavadoras e a circulação de maquinaria ocorre na área 
de cerca de 400 m2, na envolvente do local de implantação do apoio. A escavação limita-se aos 
caboucos, cujo dimensionamento é feito, caso a caso, de acordo com as características 
geológicas dos locais de implantação do apoio; 

 Construção dos maciços de fundação e montagem das bases 
Instalação da ligação à terra. Envolve operações de betonagem no local, com recurso, 
normalmente, a betão pronto. Esta atividade é realizada com o recurso a betoneiras e 
desenvolve-se na área de cerca de 400 m2, na envolvente do local de implantação do apoio. 
As fundações são constituídas por maciços de betão independentes e a sua área enterrada não é 
passível de tabelação atendendo que o seu dimensionamento é feito, caso a caso, de acordo com 
as características geológicas dos locais de implantação; 

 Montagem ou colocação dos apoios e isoladores 
Inclui o transporte, assemblagem e levantamento das estruturas metálicas, reaperto de parafusos 
e montagem de conjuntos sinaléticos. As peças são transportadas para o local e levantadas com 
o auxílio de gruas. Esta atividade desenvolve-se dentro da área de cerca de 400 m2, na 
envolvente do local de implantação do apoio; 
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 Colocação dos cabos e montagem de acessórios 
Desenrolamento, regulação, fixação e amarração dos cabos condutores e de guarda. Esta 
atividade é realizada com os cabos em tensão mecânica, assegurada por maquinaria específica 
(equipamento de desenrolamento de cabos em tensão mecânica) e desenvolve-se na área de 
cerca de 400 m2, na envolvente do local de implantação do apoio ou a meio vão das linhas. 
No cruzamento e sobrepassagem de obstáculos tais como vias de comunicação, linhas aéreas, 
linhas telefónicas, etc. são montadas estruturas porticadas, para sua proteção, durante os 
trabalhos de montagem. 

Estaleiros, efluentes, resíduos, desmatação, movimentos de terras e terras sobrantes, cronologia do 
projeto 

No que concerne aos estaleiros e outras áreas de apoio à obra, a sua localização não está ainda definida, 
devendo no entanto ser preferencialmente utilizados locais já intervencionados, devendo ser respeitado 
um conjunto de condicionalismos. 

A rede de acessos para aceder à zona de implantação dos apoios encontra-se definida no Plano de 
Acessos (Volume 5 do EIA), prevendo-se a maximização da utilização de caminhos já existentes. 

Os materiais resultantes da escavação serão depositados, provisoriamente e até à conclusão da 
betonagem dos maciços, junto dos caboucos. Estima-se que a construção da LMAT em causa implique, a 
necessidade de executar covas para implantação de 47 ou 53 novos apoios, os quais representam um 
volume de escavação de cerca de 6 651 m3 ou 7 585 m3 3, em função da alternativa que vier a ser 
selecionada (Alternativa A ou B). 

Prevê-se, ainda, que a construção dos maciços para a fundação dos apoios implique a utilização de cerca 
de 2 036 m3 ou 2 245 m3 de betão, consoante a alternativa que vier a ser selecionada (Alternativa A 
ou B). O betão a utilizar nas fundações será proveniente das centrais de fabrico de betão licenciadas, 
acessíveis a partir dos locais de implantação dos apoios. O betão será transportado em betoneiras e 
veículos equipados para descarga e movimentação de betão. 

As negociações com os proprietários para o estabelecimento da faixa de proteção da Linha iniciar-se-ão 
após a emissão da licença de estabelecimento pela DGEG. 

A definição da faixa de proteção da linha, envolvendo corte ou decote do arvoredo, será efetuada em 
simultâneo com a negociação com os proprietários e o estabelecimento dessa faixa de proteção será 
conforme o acordo estabelecido com os proprietários. O corte ou decote terá que ser concluído antes da 
montagem dos cabos. 

No que concerne ao cronograma do Projeto, prevê-se que a sua construção tenha início em abril de 2017, 
com a respetiva entrada em serviço no final do terceiro trimestre de 2017. 

O período de exploração da LMAT em análise corresponde à vigência do Contrato de Concessão da REN, 
S.A., que termina em 2057. 

  

                                                           

3
 Valores apresentados no Relatório de Síntese do EIA datado de julho de 2016. Observam-se valores distintos para o volume de 

terras consoante se consulte o Relatório de Síntese do EIA (com 6 651 m3 e 7 585 m3), ou o Plano de Prevenção e Gestão de 
Resíduos (com 6 353 m3 e 7 287 m3). 
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Projetos associados ou complementares 

Como projetos associados ou complementares, foram identificados os projetos relativos à subestação de 
Vila Nova de Famalicão (já em serviço), à subestação de Ponte de Lima e à linha Ponte de Lima–Espanha, 
a 400 kV. 

Incluem-se ainda como projetos complementares os decorrentes do Estudo Prévio da "Abertura da Linha 
Recarei – Vermoim na zona do Sobrado para a subestação de "Vila do Conde"", que originou as Linhas 
"Recarei-Vila Nova de Famalicão/Vermoim-Vila Nova de Famalicão (troço comum), a 400 kV", linhas essas 
já em serviço. 

 

Outros aspetos construtivos 

Os valores das distâncias mínimas dos condutores a obstáculos estão fixados pelo Regulamento de 
Segurança das Linhas de Energia em Alta Tensão (RSLEAT), aprovado pelo Decreto Regulamentar 
n.º 1/92. 

Neste projeto foram adotados os critérios definidos pela REN S.A. para construção das linhas da RNT(E), 
os quais estão acima dos mínimos regulamentares (conforme consta do Quadro 1), criando-se assim uma 
faixa de servidão menos condicionada e aumentando-se o nível de segurança em geral. 

 

Quadro 1 – Distâncias de segurança a cabos. 
[Fonte: EIA da Linha Ponte de Lima – Vila Nova de Famalicão, a 400 kV (Troço Intermédio)] 

Tipo de obstáculos 
Escalão de tensão de 400 kV 

Valores a adotar 
(m) 

Mínimos (RSLEAT) 
(m) 

Distância ao solo 14,0 8,0 
Distância a outras linhas aéreas 7,0* 6,5* 
Distância a edifícios 8,0 6,0 
Distância a árvores 8,0 5,0 
Distância a estradas 16,0 10,3 

Não eletrificadas 15,0 10,3 
Eletrificadas 16,0* 16,0* 

Obstáculos diversos 7,0 5,0 
* Considerando o ponto de cruzamento a 200 m do apoio mais próximo. 

 

O regime legal de construção e exploração de linhas aéreas prevê, ainda, a constituição de uma servidão 
administrativa, numa faixa com a largura máxima de 45 m, centrada no eixo da linha, que constitui a 
zona de proteção, 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 servidão não são permitidas plantações de espécies florestais de crescimento rápido, tais como 
pinhal e eucaliptal, que serão objeto de corte caso existam no corredor de passagem da linha. No 
entanto, não há restrições significativas a pomares ou 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. 

O efetivo estabelecimento das LMAT está, para além dos processo de licenciamento, condicionado à 
obtenção do acordo com os proprietários cujos terrenos serão percorridos pelas LMAT, sendo de prever a 



Parecer da Comissão de Avaliação 
Procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental N.º 2865 

Linha Ponte de Lima – Vila Nova de Famalicão, a 400 kV (Troço Intermédio) 26 

Projeto de Execução 

constituição de servidões administrativas para regular as justas indemnizações por eventuais prejuízos 
causados quer na fase de implantação quer na fase de exploração. 

Por outro lado, relativamente aos campos eletromagnéticos, a Portaria n.º 1421/2004, de 23 de 
novembro, define as restrições básicas e fixa os níveis de referência relativos à exposição do público em 
geral aos campos eletromagnéticos (na gama de 0 a 300 GHz). Esta portaria adota a recomendação do 
Conselho da União Europeia sobre os limites de exposição do público em geral aos campos 
eletromagnéticos. (Recomendação do Conselho de 12 de julho de 1999, relativa à limitação da exposição 
da população aos campos eletromagnéticos (0 a 300 GHz)). 

Os valores limites de exposição do público em geral (definidos na mencionada Portaria), para os campos 
elétrico e magnético à frequência de 50 Hz, são os constantes da Tabela 2. 

 

Tabela 2 - Limite de Exposição a Campos Elétricos e Magnéticos a 50 Hz. 
[Fonte: EIA da Linha Ponte de Lima – Vila Nova de Famalicão, a 400 kV (Troço Intermédio)] 

Características de Exposição Campo Elétrico 
[kV/m] (RMS) 

Densidade de Fluxo 
Magnético 

[μT] (RMS)* 

Público Permanente 5 100 

* 1 mT = 1000 μT. 

 

Com base em análises comparativas (com cálculos teóricos e medições efetuadas em linhas similares de 
todo o mundo), conclui-se que os valores dos campos sob qualquer linha da REN, S.A. de qualquer 
escalão de tensão encontram-se abaixo dos limites definidos nesta Portaria. 

O cálculo do valor do campo elétrico máximo entre 0 e 40 m do eixo da linha, bem como do campo 
magnético máximo, respetivamente, demonstram que os valores obtidos se encontram abaixo dos níveis 
de referência indicados pela Portaria n.º 1421/2004, de 23 de novembro. 

O cálculo dos campos elétricos é efetuado, com base no conhecimento das cargas elétricas em cada um 
dos cabos da linha. A disposição geométrica dos cabos corresponde à da família de apoios “DL”, 
considerando uma distância ao solo que corresponde à distância mínima absoluta em todo o projeto, na 
situação mais desfavorável, onde existe uma linha dupla. Os valores obtidos correspondem, assim, a 
valores máximos absolutos do campo elétrico, nos planos horizontais em que foram calculados e que 
correspondem, sensivelmente, ao nível do solo e ao nível da cabeça de um homem (1,80 m do solo). 

O cálculo do campo elétrico crítico e perdas por efeito coroa foi efetuado com base nas características 
geométricas dos apoios utilizados nas linhas e considerada a distância mínima dos cabos ao solo. O 
campo elétrico crítico é definido como o limiar do valor de campo elétrico a partir do qual o efeito coroa 
surge. O valor deste limiar depende da geometria dos condutores e de parâmetros atmosféricos que 
afetam as condições de ionização do ar. 

Os resultados obtidos confirmam o cumprimento integral dos valores limite estipulados por lei (inferiores 
aos limites definidos), uma vez que, segundo os cálculos realizados, o campo elétrico máximo, na 
situação mais desfavorável, à tensão nominal, e para a disposição de fases adotada para esta linha, varia 
entre 1,58 e 1,42 kV/m, entre o nível do solo e 1,8 m de altura no eixo da linha (ou seja, praticamente na 
vertical por debaixo dos condutores). No que se refere ao valor máximo da densidade de fluxo 
magnético, o valor máximo a 1,8 m do solo é de 6,1 μT. Quanto aos valores da indução magnética, 
verifica-se que estes decaem rapidamente e que a 40 m do eixo da linha não excedem 2,7 μT. 
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Na fase de exploração, será gerado ruído pela LMAT na gama de frequências audíveis com origem nos 
cabos, através de dois mecanismos diferentes: vibração eólica em regime turbilhonar; e agitação 
molecular em resultado do efeito coroa (origem elétrica), o qual é também responsável por perdas de 
energia e formação de ozono. O dimensionamento do número e secção de condutores a utilizar nas 
ligações de alta tensão procura sempre minimizar este efeito. No entanto, a sua intensidade depende 
fortemente das condições ambientais, intensificando-se com a humidade; o envelhecimento dos 
condutores favorece a redução do efeito de coroa. 
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5.2. ALTERNATIVAS EM ANÁLISE 

Foram definidas duas alternativas de traçado para a Linha Ponte de Lima – Vila Nova de Famalicão, 
a 400 kV (Troço Intermédio): Corredor A; correspondente ao corredor aprovado na DIA anteriormente 
emitida; e Corredor B, correspondente a um novo corredor entretanto estudado incorporando a revisão 
do PDM entretanto ocorrida (designado no presente EIA de Corredor B). 

Assim, o EIA analisa os seguintes troços de traçado da linha: 

 Troço 1 
Traçado definido nos troços aprovados na DIA, entre os apoios 18 (exclusive) e 37 (exclusive) – 
sem alternativas 

 Troço 2A 
Traçado definido nos troços aprovados na DIA, entre os apoios 37 (inclusive) e 64 (exclusive) – 
que constitui uma alternativa ao Troço 2B 

 Troço 2B 
Traçado definido no interior do corredor B acima referido, entre os apoios 37B (inclusive) 
e 64 (exclusive) – que constitui uma alternativa ao Troço 2A 

 Troço 3 
Traçado definido nos troços aprovados na DIA, entre os apoios 64 (inclusive) e 66 (exclusive) – 
sem alternativas 
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6. ANÁLISE ESPECÍFICA 

No EIA, os impactes do projeto foram avaliados para os seguintes fatores ambientais: Análise 
Fisiográfica; Geomorfologia, Geologia e Sismicidade; Solos; Uso do Solo e Ambiente Social; Ecologia; 
Ordenamento do Território e Condicionantes; Ambiente Sonoro; Paisagem; Património Construído, 
Arqueológico, Arquitetónico e Etnográfico; Clima; Qualidade do Ar; Recursos Hídricos e Qualidade da 
Água. 

Atendendo às características do projeto e local de implantação, às informações contidas no EIA, na 
informação complementar ao EIA (solicitada pela CA), nos elementos de Projeto de Execução e outras 
recolhidas durante o procedimento de avaliação, foi possível identificar, decorrente da avaliação efetuada 
pela CA, os aspetos mais relevantes que seguidamente se evidenciam. 

Em termos de sistema hidrográfico, o Projeto em análise desenvolve-se na Região Hidrográfica (RH) 1, 
Minho e Lima e RH2, Cávado, Ave e Leça. 

A orografia da região em estudo caracteriza-se pela presença de encostas de declives mais ou menos 
acentuados e vales abertos, sendo que se verifica uma distinção das margens do rio Cávado, 
apresentando-se a margem sul com um relevo mais ameno, verificando-se a presença de acidentes 
orográficos, de expressão relativamente reduzida. 

O projeto em avaliação não interfere com áreas sensíveis, de acordo com o estabelecido nos termos da 
alínea a) do artigo 2.º do Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de outubro: 

 Áreas Protegidas, classificadas ao abrigo do Decreto-Lei n.º 142/2008, de 24 de julho 
 Sítios da Rede Natura 2000, definidos nos termos do Decreto-Lei n.º 140/99, de 24 de abril, com 

a redação dada pelo Decreto-Lei n.º 49/2005, de 24 de fevereiro, e alterado pelo Decreto-Lei 
n.º 156-A/2013, de 8 de novembro 

 Zonas de proteção dos bens imóveis classificados ou em vias de classificação, definidas na Lei 
n.º 107/2001, de 8 de setembro 

O Projeto em avaliação aproxima-se de 3 zonas de proteção de bens imóveis classificados ou em vias de 
classificação, que, contudo, nunca serão atravessadas pelo projeto em estudo: 

 Ruínas do Castelo de Faria e estação arqueológica subjacente, situada no concelho de Barcelos e 
cujo limite da ZGP se encontra a cerca de 465 m do Troço 2A e a 515 m do apoio mais próximo 
(apoio 55). Encontra-se classificado como Monumento Nacional; 

 Igreja e Convento da Franqueira também denominados de Convento do Bom Jesus da Franqueira 
ou Convento dos Frades, situados no concelho de Barcelos e cujo limite da ZGP encontra-se a 
cerca de 150 m do troço 2A e a 255 m do apoio mais próximo (apoio 54). Este monumento 
encontra-se Em Vias de Classificação; 

 Ermida ou Igreja de Nossa Senhora da Franqueira, situada no concelho de Barcelos e cujo limite 
da ZGP encontra-se a cerca de 410 m do Troço 2A e a 470 m do apoio mais próximo (apoio 56). 
Este monumento encontra-se classificado como Imóvel de Interesse Publico (IIP). 

Na envolvente do projeto, registam-se ainda as seguintes áreas sensíveis:  

 Sítio de Interesse Comunitário (SIC) Litoral Norte (PTCON0017), que se implanta a oeste do 
projeto em estudo, a cerca de 5,3 km; 

 Sítio de Interesse Comunitário (SIC) Rio Lima (PTCON0020), que se implanta a norte do projeto 
em estudo, a cerca de 8 km; 

 Parque Natural do Litoral Norte, que se implanta a oeste do projeto em estudo, a cerca de 4 km. 
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Os instrumentos de ordenamento e gestão territorial em vigor na área do projeto são os seguintes: 

 Plano Diretor Municipal do concelho atravessado pela área de estudo (Barcelos); 
 Plano Regional de Ordenamento do Território do Norte (PROT-Norte); 
 Plano de Gestão da Região Hidrográfica do Cávado, Ave e Leça; 
 Plano de Gestão da Região Hidrográfica do Minho e Lima; 
 Plano Regional de Ordenamento Florestal (PROF) do Baixo Minho. 

De uma forma geral, as classes de espaço definidas no Plano Diretor Municipal do concelho abrangido 
pela área de estudo incluem espaços de natureza urbana e urbanizável, espaços agrícolas (onde se 
incluem os solos pertencentes à Reserva Agrícola Nacional), espaços florestais e áreas abrangidas por 
Unidades Operativas de Planeamento e Gestão (UOPG). 

Como condicionantes, servidões e restrições de utilidade pública existentes na área de estudo, verifica-se, 
resumidamente, o atravessamento de terrenos pertencentes à Reserva Agrícola Nacional, à Reserva 
Ecológica Nacional, domínio hídrico, Povoamentos Florestais Percorridos por Incêndios, Corredores 
ecológicos (definidos em PROF), áreas de proteção a pontos de água de combate a incêndios, áreas de 
recursos geológicos e inúmeras infraestruturas. 

Por sua vez, existem as seguintes infraestruturas/equipamentos: 

 Condutas adutoras das Águas do Norte; 
 Rede de distribuição de água e de drenagem de águas residuais da Águas de Barcelos; 
 Rede viária nacional, regional e local; 
 Rede ferroviária; 
 Gasodutos; 
 Linhas de média e alta tensão; 
 Estações de telecomunicações do Siresp; 
 Posto de vigia florestal; 
 Marcos geodésicos. 

 

6.1. GEOLOGIA, GEOMORFOLOGIA, TECTÓNICA, SISMICIDADE, RECURSOS MINERAIS 
E PATRIMÓNIO GEOLÓGICO 

A. Caracterização da situação de referência 

A caracterização apresentada é baseada no EIA do Projeto, elaborado pela PROMAN, nas folhas 5-A e 5-C 
da Carta Geológica de Portugal na escala 1:50.000 e respetivas Notícias Explicativas, na folha 1 da Carta 
Geológica de Portugal na escala 1:200.000 e respetiva Notícia, bem como em dados do LNEG4. 

                                                           
4 Bibliografia: 
 Cabral, J. & Ribeiro, A. (1988) – Carta Neotectónica de Portugal Continental, escala 1:1.100.000, SGP, Lisboa. 
 Castro, P., Coke, C., Ferreira, N, Llana-Fúnez, S., Pamplona, J., Pereira, E., Pimenta, P., Rodrigues, B.C. & Rodrigues, J. (2010) 

– Evolução e Estrutura da Zona de Cisalhamento Dúctil Malpica-Lamego : livro guia da excursão pós-congresso. Rodrigues B.C 
e Pamplona, J. (Eds.), VIII Congresso Nacional de Geologia, Braga, 63p. 

 Dias, P.A. & Leal Gomes, C. (2013) - Considerações sobre a natureza vulcanogénica e exalativa de algumas formações 
metamórficas da Serra de Arga – Minho – Portugal – consequências para a cartografia. Geodinâmica e Tectonica global; a 
importância da Cartografia Geológica. Livro de actas da 9ª Conferência Anual do GGET-SGP, Estremoz, 117-121. 

 Ferreira, N., Dias, G., Meireles, C. & Sequeira Braga, M.A., (2000) - Carta Geológica de Portugal na Escala 1/50.000 Folha 5-D 
Braga e Notícia Explicativa, 2ª edição, Instituto Geológico e Mineiro, Lisboa, 68p. 

 Pereira, E., coord. (1989) – Carta Geológica de Portugal, Folha 1, escala 1:200.000; Serv. Geol. Portugal, Lisboa. 
 Pereira, E., coord. (1992) – Notícia Explicativa da Folha 1 da Carta Geológica de Portugal, à escala 1:200.000, Serv. Geol. 

Portugal, Lisboa, 83p. 
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A.1. Morfologia e Geomorfologia 

A morfologia da região em que se implanta o Projeto apresenta alguma heterogeneidade, com contrastes 
acentuados, entre relevos heterogéneos que culminam frequentemente em planaltos, mas sem 
continuidade entre si, e vales em geral largos, de fundo relativamente aplanado nas cotas mais baixas, 
seguindo orientações preferenciais mas marcadas de forma irregular ou sinuosa e que se distribuem 
sobretudo ao longo dos principais rios, com a bacia do rio Neiva a norte e a bacia do rio Cávado a sul. De 
norte para sul, é na aproximação ao rio Cávado que se estabelece a diferença entre relevos mais 
elevados a norte e uma região mais baixa e de colinas a sul, francamente mais marcante a sul desse rio. 

A LMAT desenvolve-se em altitudes que variam entre cerca de 50 e de 400 m, sendo os pontos e relevos 
mais importantes da região representados pelos seguintes locais: vértice geodésico (VG) de S. Gonçalo 
(488 m) e Penedo do Ladrão (411 m), respetivamente 8 km e 5 km a NW de Barcelos, vértice da Portela 
(300 m, no início do Troço 1, 8 km a N de Barcelos), VG de Catulo (247 m, 3 km a W de Barcelos no 
Troço 2A), todos a norte do Cávado, e o VG de Franqueira (296 m, 5 km a SSW de Barcelos), que 
assinala uma elevação bem destacada e muito importante em termos de património por incluir a Igreja e 
o Convento da Franqueira (Troço 2A). 

Os principais relevos da área de estudo correspondem a rochas graníticas. As depressões alinhadas e 
ocupadas pela rede hidrográfica principal dispõem-se sobretudo ao longo da direção geral N-S, 
observando-se também distribuições segundo NE-SW a NNE-SSW e NW-SE. Estas orientações são 
exemplificadas pela distribuição das linhas de água principais, com grande destaque para o rio Cávado e 
seus afluentes, eventualmente dependentes de fraturas regionais profundas e assim intercetando a 
estrutura geológica regional, em que as diferentes unidades se dispõem sensivelmente NW-SE a NNW-
SSE (Pereira, coord., 1992). 

Com uma morfologia e paisagem diversificada, expressa pelo contraste entre serras, planaltos e vales em 
geral largos, a região em causa apresenta uma relação franca com a geodiversidade, representada pelo 
modelado em geral granítico mas também envolvendo metassedimentos, bem como algum 
condicionalismo tectónico, como se exemplifica com os cisalhamentos do Sulco Carbonífero do Douro e de 
Malpica – Lamego (Castro et al., 2010). A identificação da fracturação é dificultada devido a uma reduzida 
expressão de afloramentos e à degradação pela erosão, o que dificulta também na região a comprovação 
por critérios geomorfológicos de tectónica ativa; no entanto, é assumida a hipótese de deslocamentos 
verticais diferenciados entre blocos, segundo direções NE-SW a E-W e N-S a NW-SE (Pereira, coord., 
1992). 

Na evolução geomorfológica da região, os vales largos de fundo plano e vertentes acidentadas 
corresponderão a corredores de erosão, refletindo a penetração para o interior de uma superfície de 
aplanação poligénica, plio-quaternária (Ferreira 1986, in Pereira, coord., 1992). Associados a esta 
aplanação estão diversos depósitos plio-quaternários, preservados em áreas deprimidas, interpretadas 
como paleo-relevos colmatados ou como depressões tectónicas. 

 

A.2. Geologia 

O traçado distribui-se sobre a Zona Centro-Ibérica (ZCI, autóctone) e sobre a Unidade Alóctone 
designada Complexo Parautóctone da Zona de Galiza Trás-os-Montes. Os limites entre estas unidades são 
definidos por carreamentos (Pereira, coord., 1989, 1992). Ao parautóctone, designado por Unidade do 

                                                                                                                                                                                            

 Teixeira, C. Medeiros, A.C., Lima, J. & Barroso, J. (1969) - Carta Geológica de Portugal na Escala 1/50.000 Folha 5-C Barcelos e 
Notícia Explicativa, Serviços Geologicos de Portugal, Lisboa, 49p. 
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Minho Central e Ocidental, de idade essencialmente silúrica, corresponde a maior parte das manchas de 
metassedimentos da região. 

Trabalhos mais recentes de cartografia geológica, particularmente na região de Braga, revelaram que 
esta unidade alóctone apresenta maior extensão territorial. Litologias antes consideradas parautóctones 
passaram a ser consideradas como pertencentes ao alóctone (Ferreira, et al., 2000). Relativamente ao 
parautóctone, as revisões de cartografia geológica em progresso e os estudos de geoquímica e 
petrografia, realizados no sector da serra de Arga, revelam uma afinidade vulcanogénica para algumas 
das litologias (Dias & Leal Gomes, 2013, e referências prévias). 

Na área de estudo ocorrem sobretudo rochas graníticas e algumas formações metassedimentares, sendo 
estas últimas representadas por fácies bastante distintas, embora com predominância de xistos negros e 
cinzentos, pelitos e psamitos, e quartzitos. Ocorrem também rochas sedimentares do Quaternário e do 
Pliocénico, associadas às principais linhas de água e a depósitos de praias antigas ou a terraços fluviais. 

Unidades lito-estratigráficas 

De forma sucinta, apresentam-se as unidades atravessadas pelos traçados propostos. Esta descrição da 
litostratigrafia segue sobretudo Pereira, coord., (1989, 1992). 

i. Formações de cobertura 

 Atual e Holocénico: 
Depósitos fluviais, não atuais, que acompanham o canal dos rios, associados a depósitos 
(aluviões) atuais. Troço 2A (apoios 48 e 62), Troço 2B (apoios 45B, 52B, 63B e 65B). 

 Quaternário Antigo/Quaternário Antigo e Pliocénico-Recente: 
Depósitos fluviais da zona vestibular dos rios; Depósitos fluviais lacustres cobertos ou não 
por depósitos de solifluxão periglaciar. Troço 2B com os apoios 57B a 59B. 

ii. O Parautóctone está representado pela Unidade do Minho Central e Ocidental. Separada do 
autóctone por um carreamento basal (carreamento de Vila Verde), é uma sequência pelítica e 
gresopelítica com intercalações de litologias diversas, tais como pelitos, psamitos, skarnitos, 
vulcanitos e xistos negros e liditos. Situam-se sobre esta unidade os apoios 30 do Troço 1, e 41 
do Troço 2A. 

iii. O Autóctone, incluído na ZCI, está representado pelos “Xistos Carbonosos Superiores”, do 
Silúrico superior (Venloquiano), com xistos cinzentos com intercalações de ampelitos e liditos, e 
com quartzitos. Implantam-se nesta unidade os apoios 66B a 69B do Troço 2B, bem como os 
apoios 64 a 66 do Troço 3. 

iv. Na região abrangida pelo Projecto ocorrem inúmeros maciços graníticos que se enumeram, 
distribuídos por dois grandes grupos: os Granitos de duas micas hercínicos, e os Granitóides 
biotíticos com plagiclase cálcica e seus diferenciados. 

 Granitos de duas micas hercínicos, Sin-tectónicos relativamente a F3. Maciços Alóctones: 
˃ Granito de grão médio, de duas micas. Cartografados na carta 5-C (Barcelos) como 

“Granito não porfiroide, de grão médio”, onde se implantará parte dos Troços 1 
(apoios 31 a 33) e 2B (apoios 37B e 38B), e “Granito de Gondifelos” com uma mancha 
pouco a SE do Troço 2A, mas fora deste traçado. 

 Granitóides biotíticos com plagióclase cálcica e seus diferenciados: 
 Ante a Sin-tectónico relativamente a F3 (Série precoce): 
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˃ Granitos e granodioritos, de grão médio, porfiróides com duas micas (Granito de 
Barcelinhos), ocorrendo nos Troços 2A e 2B. Ocorrem nos Troços 1 (apoios 34 a 36), 
2A (apoios 44 a 47, 49 a 56, 60 e 61) e 2B (apoios 39B a 44B, 46B a 51B, 53B a 56B, 
e 60B a 62B e 64B). 

 Tardi a Pós-tectónico relativamente a F3 (Série tardia): 

˃ Granito de grão fino a médio, com esparsos megacristais, com duas micas, 
essencialmente biotítico, com rochas básicas associadas (Granito de Braga); 
no Troço 1 (apoios 18, 19, e 23 a 29). 

˃ Granodioritos e quartzodioritos, biotíticos, com rochas básicas associadas (Granito de 
Arcoselo e Franqueira-Barcelos). Ocorrem nos Troços 1 (apoios 20 a 22) e 2A (apoios 
57 a 59). 

v. Filões e Massas 

Há ocorrências de filões aplito-pegmatíticos, pegmatíticos e quartzosos, bem como rochas 
básicas. 

 

A.3. Tectónica/Neo-Tectónica; Sismicidade 

Tectónica/Neo-Tectónica 

A área em estudo insere-se na cadeia Hercínica, tendo sido afetada por um processo de deformação 
polifásico, em que localmente a 3ª fase de deformação é a mais significativa, incluindo a intrusão de 
granitóides. 

Registam-se dobramentos intensos, associados a 3 fases, bem como carreamentos importantes e zonas 
de cisalhamento, exemplificadas pelo cisalhamento dúctil de Malpica - Lamego. As principais direções de 
fracturação evidenciadas na área de estudo são NW-SE, e NE-SW a ENE-WSW. 

São conhecidos diversos acidentes ativos (Cabral & Ribeiro, 1988), com destaque para a referida zona de 
cisalhamento dúctil de Malpica - Lamego, situada mais a E da área de estudo, observando-se algumas 
falhas ativas prováveis de tipologia diversa, atravessando os troços propostos desta LMAT. 
A sobreposição da Carta Neotectónica de Portugal aos traçados propostos no Projeto evidencia bem este 
facto. 

Sismicidade 

No que se refere ao Regulamento de Segurança e Ações para Estruturas de Edifícios e Pontes (RSAEEP), 
a região onde se localiza o Projeto insere-se em princípio na zona D (sendo o país dividido em quatro 
zonas, de A a D, por ordem decrescente de sismicidade), ou seja, aquela em que o risco sísmico a 
considerar será menor, daí decorrendo o coeficiente de sismicidade a aplicar para efeitos de 
dimensionamento de estruturas, correspondendo ao valor 0,3. 

Quanto a sismicidade histórica, pela consulta da Carta de Isossistas de Intensidades Máximas (período 
1901 – 1972; Instituto de Meteorologia), as intensidades sísmicas máximas terão atingido na área em 
estudo o valor VI (escala de Mercali modificada). Por seu lado na carta correspondente ao zonamento da 
intensidade sísmica máxima, o projeto está situado sobre a zona de grau VI. 

Refira-se que, não obstante o traçado proposto estar praticamente incluído nas zonas de mais baixa 
sismicidade de Portugal Continental, o facto é que o desenvolvimento da neotectónica nos últimos anos 
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leva a recomendar que se tenha particular atenção ao tema no caso de infraestruturas que atravessem 
estes acidentes tectónicos. 

 

A.4. Locais de Interesse Geológico - Património Geológico 

Estão referenciados na região em que se inclui o Projeto dois Locais de Interesse Geológico (LIG), 
correspondendo a dois pontos de vista referidos numa tese de mestrado (Bastos, S., 2012 - Guião 
interpretativo da Geologia do Caminho de Santiago (Caminho Central Português: Porto - Santiago de 
Compostela). Trata-se dos seguintes locais: “LIG 5 Miradouro Interpretativo do Cávado em Pontegãos 
(Barcelos Sul) – Panorâmica entre fonte de Pontegãos e viaduto A11”, e “LIG 6: Miradouro interpretativo 
da bacia do Neiva (Aborim) – Panorâmica no adro da Igreja de Aborim.” 

Segundo o EIA não está prevista qualquer afetação devido à distância a que se encontram dos troços em 
avaliação. 

 

A.5. Recursos Minerais 

i. Recursos minerais não metálicos (massas minerais – pedreiras) 

Estão referenciadas na área de estudo algumas pedreiras de granitos industriais, mas 
considerando em concreto os troços em avaliação não estão previstas afetações diretas. 

ii. Minas e Recursos minerais metálicos (estatuto jurídico distinto dos não metálicos) 

Estão referenciadas Concessões Mineiras de caulino na área de estudo mas sem 
atravessamento pelos traçados em análise, ao contrário de uma Área Potencial de caulino, 
atravessada nos apoios 48B a 50B. 

É de considerar uma área de prospeção e pesquisa de W, Sn, Au, Ag, Cu, Zn, Pb, As e Sb 
atribuída à MedGold. Localizam-se dentro desta área os apoios 63 (Troço 2A), 64B a 69B 
(Troço 2B), 64 e 65 (Troço 3). 

A existência de áreas promissoras em termos de geologia mineira, por vezes bastante vastas, 
não impede de forma franca a implantação de linhas de alta tensão, embora possa acarretar 
algum incómodo aos trabalhos de estudo e avaliação e exigir concertação entre as entidades 
envolvidas. 

 

A.6. Riscos geológicos 

Não há informação ou conhecimento suficiente de toda a região que permita caracterizar de forma 
fundamentada esta questão. Assim sendo, não são conhecidas situações de particular vulnerabilidade em 
termos de instabilidade geotécnica e de erosão que possam ser associadas a locais concretos de 
implantação de apoios. 

Contudo, dado o relevo por vezes acentuado, a implementação da fase de obra deverá ter apoio 
geotécnico, com particular atenção em zonas de encosta, em áreas superficiais caracterizadas por estado 
de alteração mais avançada, ou ainda em baixas aluvionares. 
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B. Identificação e avaliação de impactes 

B.1. Geologia e Geomorfologia 

Este Projeto compreende obras de pequena volumetria ou impacto, associadas a implantação de apoios, 
acessos de obra e estaleiros. 

Na interação com o fator Geologia consideram-se assim terraplanagens, taludes, aterros e fundações, 
atingindo estas últimas uma profundidade máxima de 4 m, segundo o EIA. Embora as escavações sejam 
em geral efetuadas por meios mecânicos, será provável o recurso pontual a explosivos no desmonte de 
maciços rochosos. É referida uma área de 400 m2 como máximo de ocupação por apoio durante a fase de 
construção (plataforma, grua, etc.). 

O volume previsto de terras a escavar para fundações dos 47 ou 53 novos apoios (consoante a opção de 
traçado final selecionada), atinge 6 651 m3 ou 7 585 m3 (Relatório de Síntese do EIA, embora no Plano de 
Prevenção e Gestão de Resíduos os valores indicados sejam 6 353 m3 e 7 287 m3, respetivamente). É 
indicada a reutilização de 77 % destas terras (in Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos de Construção 
e Demolição). 

Para enchimento dos caboucos está previsto o recurso a 2 036 m3 ou 2 245 m3 de betão, consoante o 
traçado selecionado. 

Em termos de acessibilidades durante a fase de obra, o Plano de Acessos indica a extensão, para cada 
apoio, dos caminhos a melhorar e dos que será necessário abrir. Não sendo indicado no EIA o volume de 
terras a movimentar, a extensão de novos acessos, cuja largura prevista é de 4 m, é a seguinte, obtida 
pela soma dos valores apresentados (in Vol II-PlanoAcessos_set16.pdf): 

 Cerca de 3 800 m para a Alternativa 1+2A+3 (no Troço 2A será necessário abrir acessos para 
16 novos apoios); 

 Cerca de 4 400 m para a Alternativa 1+2B+3 (o Troço 2B implica abrir acessos para 10 novos 
apoios). 

Na pormenorização da localização de apoios, tendo em conta o declive local, é referida no EIA uma 
caracterização que é indicativa da afetação provocada nas encostas: 

 Troço 1 - 3 apoios localizados em zonas com declive superior a 25 % e 7 em zonas de declive 
entre 16 e 25 % 

 Troço 2A - 8 apoios em zonas com declive superior a 25 % e 12 em zonas de declive entre 
16 e 25 % 

 Troço 2B - 1 apoio em zona com declive superior a 25 % e 10 em zonas de declive entre 
16 e 25 % 

 Troço 3 – 1 apoio em zona de declive entre 16 e 25 % 

Em termos de impacte na Geomorfologia, considerada na sua componente de “paisagem geológica”, este 
Projeto introduz uma afetação negativa, pouco significativa. O traçado não se aproxima de geossítios 
relevantes e, embora extenso, não se desenvolve numa região com formas de relevo emblemáticas para 
este fator (como poderia ocorrer, caso se tratasse de um desenvolvimento atravessando morfologias 
muito encaixadas, ravinosas, ou com afloramentos muito acentuados). A afetação acima referida deve-se 
à elevada dimensão dos apoios a utilizar. 

Os impactes sobre a Geologia estão relacionados com a destruição e/ou afetação das camadas 
superficiais (já de si alteradas) das formações geológicas, devido à escavação necessária à abertura de 
caboucos e, por vezes, implantação de pequenos taludes no caso de apoios em encosta; pode ainda 
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ocorrer uma compactação dos solos e das formações superficiais pela circulação de maquinaria pesada na 
envolvente do projeto. Assim, embora os impactes esperados sejam negativos, prováveis e permanentes, 
atendendo à inexistência de quaisquer afloramentos ou características geológicas e geomorfológicas 
relevantes, considera-se que estes serão excecionais, localizados e de baixa magnitude e não 
significativos. 

Assim, relativamente à Geologia e Geomorfologia, os impactes serão negativos, certos, permanentes, e 
em geral irreversíveis, mas de magnitude reduzida e não significativos. Serão sobretudo resultado da 
alteração da morfologia do terreno devido a pequenas escavações e terraplanagens, movimentação de 
terras e gestão dos materiais resultantes. Estas ações decorrem das intervenções para fundação dos 
apoios, abertura de acessos e eventual implantação de estaleiros, sendo possível a ocorrência de 
impactes também negativos associados a situações de instabilidade e erosão. 

Estes impactes estão, portanto, em geral associados à fase de construção, embora algumas situações de 
instabilidade e erosão possam ocorrer na fase de exploração. Numa eventual fase de descativação 
haveria a considerar a remoção dos maciços de fundação e a movimentação de terras. 

 

B.2. Recursos Minerais 

Os elementos apresentados no EIA e Aditamento para a área de estudo, associados ao conhecimento que 
o LNEG detém sobre os recursos minerais conhecidos na região em estudo, inclusive em termos de 
espaços afetos à indústria extrativa, permitem concluir que os impactos negativos do Projeto não são 
significativos para este sub-fator. 

No entanto, a opção pelo troço situados mais a leste - Troço 2A - será a que menos hipóteses de 
afetações introduzirá nos recursos minerais. 

Atente-se que esta conclusão não é determinante, baseando-se no facto de que o Troço 2B atravessa 
com 3 apoios uma Área Potencial de caulino e tendo ainda em consideração o atravessamento de uma 
Área de Prospeção e Pesquisa situada a sul (6 apoios na opção pelo Troço 2B ou apenas 1 apoio no 
Troço 2A). Referiu-se que esta afetação não é determinante para a seleção de alternativas, atendendo a 
que a área Potencial de caulino é antiga e não tem atividade, e que a área de Prospeção e Pesquisa é 
muito vasta (604 km2) e a sobreposição é marginal. 

 

C. Medidas de minimização 

Salienta-se a concordância com as Medidas de Minimização apresentadas no EIA ou geralmente previstas 
pela REN, acentuando-se ainda a necessidade de cumprimento das seguintes, que adicionalmente se 
referem: 

 Durante a fase de obra, deverá ser referenciada qualquer ocorrência geológica de interesse 
conservacionista, observada no perímetro afetado ou nas proximidades. 

 Assegurar a implementação de todas as medidas necessárias à estabilidade das vertentes e 
taludes, nomeadamente através da modelação adequada de taludes e áreas envolventes, de 
forma a minimizar eventuais riscos de erosão e instabilidade, em particular tendo em conta os 
períodos de maior precipitação. 

 Utilização preferencial de caminhos já existentes ou de áreas intervencionadas no âmbito de 
outras obras. 
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 Os acessos abertos que não tenham utilidade posterior deverão ser desativados, procedendo-se à 
criação de condições para a regeneração natural da vegetação, nomeadamente através da 
descompactação do solo. 

 

D. Análise de alternativas 

Não há aspetos importantes que fomentem uma franca preferência entre o Troço 2A ou o Troço 2B. 

Na comparação entre as alternativas 2A e 2B constata-se que a primeira, situada mais a leste, introduz 
menos movimentação de terras (6 651 m3 versus 7 585 m3)5 e menor construção de novos acessos 
(cerca de 3 800 m no total, versus cerca de 4 400 m). 

No entanto, numa experiência de contabilização de impacte geomorfológico nas encostas, a solução 2A 
apresenta bastante mais apoios em zonas de forte declive, o que pode acentuar a afetação 
geomorfológica, embora o risco geotécnico não seja à partida determinante. Efetivamente, como já foi 
acima referido, os dois troços comparam-se da seguinte forma: 

 Troço 2A - 8 apoios em zonas com declive superior a 25 % e 12 em zonas de declive entre 
16 e 25 % 

 Troço 2B - 1 apoio em zona com declive superior a 25 % e 10 em zonas de declive entre 
16 e 25 % 

Quanto a Recursos Geológicos, a opção pelo Troço 2A, situado mais a leste, será a que menos hipóteses 
de afetações introduzirá nos recursos minerais, dado o seu afastamento de áreas potenciais ou o menor 
atravessamento da área de prospeção e pesquisa situada a sul, embora este critério não seja 
determinante (cf. pág. 70 do EIA). 

A consideração de fatores como a erosão e o risco geotécnico também não se afiguram determinantes na 
seleção do traçado, sendo em princípio passíveis de minimização através da adoção de boas práticas em 
fase de obra, incluindo o estudo e acompanhamento geotécnico. 

Deste modo, os vários aspetos ponderados não permitem sugerir uma preferência franca pelo traçado 
oriental ou pelo traçado ocidental (Troço 2A ou Troço 2B). 

 

E. Conclusão 

Como resultado da avaliação do fator Geologia, Geomorfologia, Sismicidade e Tectónica, propõe-se a 
emissão de parecer favorável ao Projeto em causa, cumpridas que sejam as medidas de minimização 
adequadas. 

Quanto à apresentação de uma preferência entre os dois traçados alternativos, 2A ou 2B, constata-se 
que, ponderados os vários aspetos analisados, não há aspetos que salientem de forma relevante qualquer 
um deles, apenas sendo de sugerir uma vaga preferência pelo Troço 2A, caso se valorize de forma mais 
acerbada o sub-fator recursos minerais. 

 

  

                                                           

5
 Valores apresentados no Relatório de Síntese do EIA datado de 26-07-2016. Observam-se valores distintos para o volume de 

terras consoante se consulte o Relatório de Síntese do EIA (com 6 651 m3 e 7 585 m3), ou o Plano de Prevenção e Gestão de 
Resíduos (com 6 353 m3 e 7 287 m3). 
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6.2. RECURSOS HÍDRICOS, QUALIDADE DA ÁGUA E DOMÍNIO HÍDRICO 

A. Caracterização da situação de referência 

De acordo com o EIA, a fisiografia ao longo dos troços em análise é a seguinte: 

 Troço 1 

O Troço 1 orienta-se para sudoeste, desde a zona de alta encosta do Penedo do Ladrão, onde se 
situa o apoio 18, a altitudes entre os 250-300 m e relevo muito acidentado, sobrepassando várias 
cabeceiras de linhas de escorrência e a zona de festo que parte da linha de cumeada principal do 
marco geodésico de Portela, em que o apoio 20 se irá implantar nessa zona de cumeada. 
Posteriormente, o Troço 1 acompanha a linha de festo principal por norte, atravessando linhas de 
escorrência e uma linha de festo secundária e descendo abaixo dos 200 m numa zona de colo 
(entre os apoios 22 e 23), com relevo essencialmente moderado. 

Nessa zona o Troço 1 volta a subir, onde se verifica um relevo predominantemente acidentado a 
muito acidentado, articulado com zonas de relevo mais moderado, sobrepassando várias linhas 
de escorrência em grande proximidade com os meandros do ribeiro da Pica, afluente do rio Neiva 
(entre os apoios 23 e 26), e atravessando a linha de festo principal que se desenvolve entre os 
marcos geodésicos de Portela e S. Gonçalo e a cabeceira do ribeiro da Capela (vão entre os 
apoios 27-28) e passando então para a bacia hidrográfica do rio Cávado, em que se implantam os 
restantes troços da linha em análise. 

Os apoios 28 a 30 implantam-se nas classes hipsométricas mais elevadas da área de estudo 
(acima dos 400 m), sobrepassando 3 zonas de festo e a cabeceira do ribeiro Velho (vão entre os 
apoios 29-30) e em que os apoios 29 e 30 se localizam, respetivamente, em zona de cumeada 
secundária e principal, atravessando uma zona de relevo acidentado a muito acidentado. 

O Troço 1 volta então a descer para classes hipsométricas entre os 400 e os 250 m, atravessando 
as cabeceiras de várias linhas de escorrência afluentes da ribeira de Feitos (designação da zona 
montante da ribeira do Sapogal) e uma zona de festo de secundária até ao apoio 33. 

O Troço 1 orienta-se então para sul, a partir do apoio 32, sobrepassando a linha de festo 
principal, em que o apoio 33 se implanta, que se desenvolve entre os marcos geodésicos de 
S. Gonçalo e Penedo do Ladrão e a cabeceira do ribeiro de Vilar do Monte (designado por ribeira 
de Mouriz a jusante) – pelo vão entre os apoios 33 e 34 – contornando o vértice geodésico de 
Penedo do Ladrão por este. O apoio 35 implanta-se sobre uma linha de festo secundária e os 
vãos anterior e posterior sobrepassam a cabeceira de pequenas linhas de escorrência. Já o vão 
entre os apoios 36-37 desenvolve-se ao longo da zona de cumeada entre os marcos geodésicos 
de Penedo do Ladrão e Perelhal, com relevo acidentado a muito acidentado, descendo para a 
classe hipsométrica de 200-250 m. 

 Troço 2A 

O vão entre os apoios 37 e 38 do troço 2A sobrepassa as cabeceiras de duas linhas de 
escorrência, a linha de festo principal e um festo secundário, a altitudes entre os 200 e os 250 m 
e numa zona com relevo prevalentemente moderado. O troço inflete depois para este, descendo 
para classes hipsométricas entre os 100 e os 200 m e atravessando a ribeira de Mouriz, na zona 
montante, em que é designada por ribeiro de Vilar do Monte (vão entre os apoios 40-41), além 
de vários seus afluentes e linhas de festo secundárias (a que o apoio 41 praticamente se 
sobrepõe). 
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Após o apoio 41, a linha volta a orientar-se para sul, contornando por oeste o marco geodésico 
de Catulo e a zona de cumeada principal e sobrepassando pequenos afluentes do ribeiro de Vilar 
do Monte e dois festos secundários (em que o apoio 44 se sobrepõe a um deles), a altitudes 
entre os 100 e os 250 m. 

Entre o apoio 45 e o 48, as linhas de escorrência atravessadas são afluentes diretas do Cávado e 
o vão entre os apoios 48-49 atravessa o próprio Cávado. O vão 49-50 sobrepassa o festo 
secundário que individualiza a sub-bacia hidrográfica do rio Lima (afluente da margem esquerda 
do Cávado) e duas linhas de escorrência. 

Depois do apoio 52, o Troço 2A apresenta várias inflexões, de forma a contornar a cumeada da 
Serra da Franqueira por este. Até ao apoio 57 desenvolve-se essencialmente entre os 100 e os 
250 m de altitude, sobrepassando duas linhas de festo secundárias e várias linhas de escorrência 
do rio Lima. De frisar que o vão entre os apoios 52-53 se desenvolve ao longo duma cumeada 
secundária e que o apoio 55 se implanta sobre um outro festo secundário. 

No apoio 57, o troço inflete para oeste-sudoeste, atravessando a cumeada principal da Serra da 
Franqueira (vão entre os apoios 57-58), em que sobe à classe hipsométrica dos 250-300 m e 
desenvolvendo-se no vão seguinte ao longo dum festo secundário. 

Posteriormente, atravessa duas linhas de festo secundárias e linhas de escorrência afluentes da 
ribeira dos Milhazes. 

O vão entre os apoios 61-62 sobrepassa a linha de cumeada principal que se prolonga desde o 
marco geodésico de Faria, abaixo dos 100 m de altitude, e o vão seguinte sobrepassa o regato do 
Vilar, verificando-se que o apoio 63 praticamente se sobrepõe a um festo secundário que o vão 
seguinte sobrepassa, bem como a duas linhas de escorrência. 

 Troço 2B 

O Troço 2B desenvolve-se para sudoeste até ao apoio 45B, para oeste da zona de festo principal 
que se prolonga desde o marco geodésico de Penedo do Ladrão até ao marco de Perelhal, 
descendo desde altitudes acima dos 200 m (no apoio 37) até pouco acima dos 50 m. Nesse 
percurso atravessa várias cabeceiras de linhas de escorrência afluentes do ribeiro do Sapogal e 
uma linha de festo secundária transversalmente (vão entre os apoios 41B-42B). Posteriormente e 
até ao apoio 48B, o Troço 2B assume uma orientação para SSO, no vale do ribeiro do Sapogal 
que atravessa (vão entre os apoios 46B-47B), bem como vários seus afluentes. 

A partir do apoio 49B, o troço inflete para SSE, atravessando uma linha de festo principal e outra 
secundária, bem como cabeceiras de linhas de escorrência (no vão entre os apoios 49B-50B). 

O rio Cávado é sobrepassado pelo vão entre os apoios 51B-52B, a cotas inferiores a 50 m, 
subindo depois ligeiramente acima dessa altitude e para uma zona de festo secundária, muito 
próxima da qual se situa o apoio 53B. 

Até ao apoio 65B, o Troço 2B desenvolve-se grosso modo a altitudes inferiores a 50 m, com uma 
orientação prevalente SSE, mas com várias inflexões a norte da ribeira de Milhazes, de modo a 
evitar a aproximação às povoações de Vila Seca e Lordelo, atravessando vários afluentes da 
ribeira já mencionada e a mesma (vão entre os apoios 59B-60B). 

Ainda com a mesma orientação e subindo ligeiramente acima dos 50 m, o Troço 2B atravessa a 
linha de cumeada principal que se prolonga do marco geodésico de Faria (vão entre os apoios 
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61B-62B) e que separa a ribeira de Milhazes e o regato do Vilar, de cujos meandros se aproxima 
nos apoios 63B e 64B, mas que atravessa apenas no vão entre os apoios 64B-65B. 

A partir do apoio 65B e essencialmente até ao fim do troço, a linha orienta-se para sudeste ao 
longo dos vales de dois pequenos afluentes do regato do Vilar, atravessando três linhas de 
escorrência, com apoios que se prevê implantarem-se muito próximos das mesmas (67B e 69B). 

O relevo para sul do Cávado (e portanto para jusante do apoio 52B) neste troço apresenta-se 
notoriamente suave a moderado, pontuado por algumas encostas de declives entre os 16-25%. 

 Troço 3 

O Troço 3 apresenta dimensões diminutas, praticamente de apenas 2 vãos, articulando os Troços 
2A e 2B com o traçado da linha analisado em RECAPE autónomo e orientando-se portanto para 
sudoeste. Com a sua pequena extensão, atravessa duas pequenas linhas de escorrência, para 
além do ribeiro do Outeiro (vão entre os apoios 65-66) e uma zona de festo secundária 
(implantando-se o 66 muito próximo dum segundo festo secundário. 

No Desenho 2 do EIA encontram-se representadas todas as linhas de água que ocorrem na área de 
estudo, incluindo rios e ribeiras. Da análise desse desenho verifica-se que não está prevista a implantação 
de apoios em linhas de água nem nas faixas de servidão administrativa. 

 

A.1. Qualidade da Água Subterrânea 

Para a caracterização da qualidade da água subterrânea na envolvente do projeto em estudo, foram tidos 
em conta os dados obtidos em 3 estações de monitorização da Rede de Qualidade de Águas Subterrâneas 
do SNIRH – Sistema Nacional de Informação sobre Recursos Hídricos. 

Os registos obtidos nas 3 estações de monitorização analisados e classificados de acordo com o Decreto-
Lei n.º 236/98, de 1 de agosto, permitiram constatar o seguinte: 

 Na estação 69/N1, registam-se valores de azoto amoniacal acima do limite do VMA, que 
ultrapassam o estipulado na legislação para a produção de águas para consumo humano, 
indiciando a contaminação através do uso de fertilizantes fosfatados na agricultura. Registam-se 
valores de Oxigénio Dissolvido, Mercúrio e Coliformes totais ligeiramente acima do VMR para a 
produção de água para consumo humano e pH abaixo do VMR; 

 Na estação 54/1, todos os valores analisados se encontram dentro dos valores estipulados na 
legislação para a produção de águas para consumo humano, à exceção do valor de pH; 

 Na estação 69/2 registam-se valores de nitratos acima do VMA, ultrapassando o estipulado na 
legislação para a produção de águas para consumo humano, indiciando a contaminação orgânica 
provavelmente das explorações animais e contaminação através do uso de fertilizantes e o valor 
de pH abaixo do VMR. 

Verificou-se para as três estações de monitorização, valores ácidos de pH abaixo do VMR para a produção 
de águas para consumo humano, em virtude do baixo poder regulador dos aquíferos. 

 

A.2 Qualidade das águas superficiais 

O projeto em análise desenvolve-se na Região Hidrográfica (RH) 1, Minho e Lima e, maioritariamente, na 
RH 2, Cávado, Ave e Leça (na sub-bacia do Cávado). 

Os troços em análise atravessam as sub-bacias do Neiva e Costeiras entre o Lima e o Neiva e do Cávado. 
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A bacia hidrográfica do rio Cávado é a maior sub-bacia da Região Hidrográfica 2, com 1593 km2 de área, 
sendo o rio Cávado a principal linha de água, com cerca de 129 km de extensão. 

De referir que, ao longo da área percorrida pelos troços em análise, ocorrem inúmeras situações de 
atravessamento de linhas de água. 

Fontes de poluição 

De acordo com o Plano de Gestão da Região Hidrográfica do Cávado, Ave e Leça (Relatório Ambiental –
Parte A) (DHV et al, Agosto 2012), a bacia do Cávado tem uma população residente de cerca de 
271 855 habitantes que se dedicam maioritariamente às atividades económicas industrial ou outros 
serviços onde está incluído o comércio. 

O Relatório Técnico do Plano de Gestão da Região Hidrográfica do Cávado, Ave e Leça refere os efluentes 
que contribuem maioritariamente, para as massas de águas superficiais, com carga orgânica (CBO5 e 
CQO) e nutrientes (azoto e fósforo), por fontes tópicas e difusas, são os efluentes de origem urbana. 

Os efluentes de origem industrial são os que mais contribuem para a carga orgânica afluente aos 
recursos hídricos superficiais, enquanto a agricultura e os efluentes de origem urbana são os que mais 
contribuem para as elevadas cargas de nutrientes (azoto e fósforo). 

Em concreto, na RH1, a rejeição de águas residuais urbanas contribui com cerca de 25% e 21% da carga 
poluente total afluente em termos de CBO5 e CQO, respetivamente, e cerca de 22% e 29%, em termos 
de azoto e de fósforo, respetivamente. Os valores obtidos de cargas para as 3 bacias são relativamente 
semelhantes, sendo a bacia do Lima a que se destaca ligeiramente com valores de cargas superiores. 

Analisados os dados de monitorização da qualidade da água existente para a estação selecionada e 
procedendo-se à comparação dos mesmos com os valores apresentados no Decreto-Lei n.º 236/98, de 1 
de agosto (que define a qualidade das águas superficiais e subterrâneas de acordo com os seus 
potenciais usos), é possível observar que se registam excedências em alguns parâmetros relacionados 
com contaminação orgânica, nomeadamente: Coliformes fecais, Sólidos Suspensos Totais e CBO5. 

Trata-se portanto de águas com alguma contaminação, que não apresentam qualidade suficiente para 
rega e não cumprem os objetivos ambientais de qualidade mínima para as águas superficiais, sem 
tratamento prévio rigoroso. A contaminação é sobretudo de origem orgânica. 

 

A.3. Áreas integradas na Reserva Ecológica Nacional (REN) 

No que concerne às de REN ocorrentes na área do projeto, concorda-se com constante dos Elementos 
complementares (outubro/2016). 

 

B. Identificação e avaliação de impactes 

Ao longo de toda a sua extensão, verifica-se que o projeto atravessa diversas linhas de água 
pertencentes ao domínio público hídrico (fluvial), sujeitas ao regime previsto na Lei n.º 54/2005, de 15 de 
novembro, incluindo o leito e margem com a largura de 10 m (por se tratarem de linhas de água não 
navegáveis nem flutuáveis, nomeadamente torrentes, barrancos e córregos de caudal descontínuo), das 
quais se salienta o rio Cávado, cruzado tanto no Troço 2A como no Troço 2B. 

No entanto, uma vez que são acauteladas as distâncias às linhas de água, não é expectável a ocorrência 
de qualquer impacte significativo. 
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Relativamente à afetação de áreas integradas na REN, concorda-se com a identificação e análise de 
impactes efetuada no documento Elementos complementares (outubro/2016). 

Fase de construção 

Tendo em conta que os apoios ficarão afastados dos cursos de água mais de 10 m, os impactes 
relativamente à sua implantação resultam sobretudo das alterações fisiográficas da área de intervenção, 
pelo que importa analisar essa situação. 

A implantação dos apoios nos declives abruptos, verificados nalgumas encostas, poderá levar à 
necessidade de se aceder com maquinaria de grandes dimensões para a sua execução e passagem de 
cabos e implicará que poderão induzir impactes sobre a Fisiografia, o que acontece, de forma mais 
generalizada, na zona norte e este da área de estudo. 

Como já mencionado, à parte os impactes previsivelmente originados pelos grandes declives existentes, 
os restantes impactes na Fisiografia têm previsivelmente maior extensão, magnitude e significado em 
zonas de maior aproximação a linhas de água e sobreposição com zonas de festo. 

Da avaliação realizada ao Troço 1, prevê-se a ocorrência de impactes negativos, considerando-se ainda 
como prováveis, temporários, reversíveis e localizados, no que se refere à alteração do relevo. 

Quanto ao significado e magnitude dos impactes na Fisiografia, consideram-se as seguintes situações 
particulares: 

 A construção do apoio 36 terá significado e magnitude elevados; 
 A construção dos apoios 24 e 27 terá significado médio e magnitude elevada; 
 A construção dos apoios 29, 30 e 33 terá significado elevado e magnitude média; 
 A construção dos apoios 23, 26, 28 e 32 terá significado e magnitude médios; 
 A construção dos apoios 20 e 35 terá significado médio e magnitude baixa. 

No caso dos restantes apoios, considera-se que os potenciais impactes na Fisiografia terão significado e 
magnitude reduzidos ou nulos. 

Da avaliação realizada ao Troço 2A, prevê-se a ocorrência de impactes negativos, considerando-se ainda 
como prováveis, temporários, reversíveis e localizados, no que se refere à alteração do relevo. 

Quanto ao significado e magnitude dos impactes na Fisiografia, considera-se que a construção dos: 

 Apoios 41 e 44 terão significado e magnitude elevados; 
 Apoios 40, 48, 52 a 54 e 59 terão significado médio e magnitude elevada; 
 Apoios 55, 58 e 63 terão significado elevado e magnitude média; 
 Apoios 37, 42, 43, 45 a 47, 56, 57 e 60 terão significado e magnitude médios; 
 Apoios 55 e 58 terão significado médio e magnitude baixa. 

No caso dos restantes apoios considera-se que os impactes potenciais na Fisiografia terão significado e 
magnitude reduzidos ou nulos. 

Da avaliação realizada ao Troço 2B, prevê-se a ocorrência de impactes negativos, considerando-se ainda 
como prováveis, temporários, reversíveis e localizados, no que se refere à alteração do relevo. 

Quanto ao significado e magnitude dos impactes na Fisiografia, considera-se que a construção dos: 

 Apoios 50B e 60B terão significado médio e magnitude elevada; 
 Apoio 51B terá significado elevado e magnitude média; 
 Apoios 37B, 38B, 40B a 44B, 49B, 52B, 67B e 69B terão significado e magnitude médios. 
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No caso dos restantes apoios considera-se que os impactes potenciais na Fisiografia terão significado e 
magnitude reduzidos ou nulos. 

Da avaliação realizada ao Troço 3, prevê-se a ocorrência de impactes negativos, considerando-se ainda 
como prováveis, temporários, reversíveis e localizados, no que se refere à alteração do relevo. 

Quanto ao significado e magnitude dos impactes na Fisiografia, considera-se que a construção do: 

 Apoio 65 terá significado médio e magnitude elevada; 
 Apoio 64 terá significado e magnitude reduzidos ou nulos. 

Fase de exploração 

Dada a natureza do projeto, não é expectável que a existência da linha ou, do mesmo modo, as ações de 
manutenção da mesma possam implicar impactes no que respeita à Fisiografia, desde que sejam 
consideradas algumas boas práticas ambientais, nomeadamente no que respeita à reintegração de 
taludes verticais eventualmente criados para acesso e manobra de maquinaria, em fase de construção, 
em zonas onde tal solução não possa ser. 

Fase de desativação 

Na fase de desativação da linha agora analisada dever-se-á ter especial atenção às zonas identificadas na 
fase de construção como causadoras de potenciais impactes, uma vez que correspondem a situações de 
declives mais acentuados (uma vez que o tipo de trabalhos a efetuar poderão aumentar os riscos de 
erosão), e/ou a zonas de linhas de festo ou na proximidade de linhas de água. Nestes casos não se 
deverão utilizar explosivos, nas operações de desmontagem dos apoios e deverão ser tomadas 
precauções, no sentido de evitar deslizamentos de terras e garantir a estabilidade dos taludes. Assim 
sendo, as situações possíveis de causar impactes na fase de desativação são sensivelmente as mesmas 
referidas na fase de construção. 

Do mesmo modo que na fase de construção, nesta fase os impactes que ocorram serão negativos. No 
entanto, no que se refere à alteração do relevo, tais impactes podem ser considerados como pouco 
significativos, temporários e localizados. 

 

C. Medidas de minimização 

C.1. Medidas de minimização 

No que respeita à afetação dos recursos hídricos, o EIA apresenta as medidas de minimização que 
seguidamente se transcrevem, de caráter geral e específico. 

Fase de construção 

 As medidas de minimização sobre a fisiografia pretendem sobretudo evitar a alteração da 
morfologia do terreno, bem como a possibilidade de deslizamentos de terras ou de processos de 
erosão, nomeadamente nas zonas que apresentam maior extensão com declives acentuados: 
 Evitar, tanto quanto possível, a inclinação dos taludes, de forma a minimizar os potenciais 

impactes relacionados com a erosão e deslizamentos de terras (M33). 
 O estaleiro deverá ser localizado preferencialmente em locais de declive reduzido e com acesso 

próximo, para evitar, tanto quanto possível, movimentações de terras e abertura de acessos. 
Recomenda-se, assim, que o estaleiro não seja implantado nas seguintes situações: 
 Nas proximidades das principais linhas de água (o estaleiro não deverá ser implantado a 

menos de 50 m de distância destas e em leitos de cheia); 
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 Nos locais de maior sensibilidade da paisagem, onde seja necessário procederem à destruição 
de vegetação arbórea com interesse botânico e paisagístico; 

 Nos locais coincidentes com os biótopos Linha de Água e Bosque de folhosas. Deverá 
também minimizar-se sempre que possível a afetação de Matos; 

 Deverá evitar-se a afetação de exemplares de espécies autóctones, como sobreiros; 
 No que se refere à correta gestão dos efluentes e resíduos deverão ser cumpridas as 

especificações técnicas da REN, S.A.. Assim sendo, é dever do Adjudicatário da Obra: 
 Definir e implementar um Plano de Gestão de Resíduos, considerando todos os resíduos 

suscetíveis de serem produzidos na obra, com a sua identificação e classificação, em 
conformidade com a Lista Europeia de Resíduos (LER), a definição de responsabilidades de 
gestão e a identificação dos destinos finais mais adequados para os diferentes fluxos de 
resíduos (M78); 

 Garantir que a lavagem de autobetoneiras será ser feita apenas na central de betonagem, 
procedendo-se em local próprio na obra apenas à lavagem dos resíduos de betão das calhas 
de betonagem (M102): 
˃ Prever uma bacia de lavagem com geotêxtil e garantir o encaminhamento dos resíduos 

de betão para destino final (M102.1); 
 Existem meios de contenção de derrames próximos dos locais de utilização das Substâncias e 

Preparações Perigosas (M48). 
 A deposição de terras resultantes das escavações deverá ser efetuada de acordo com o definido 

no PPGRCD apresentado (Volume 8), referido na medida M77. 
 Na criação de acessibilidades para chegar aos locais de implantação dos apoios da linha deverão 

ser maximizadas as situações de utilização e/ou beneficiação de caminhos ou acessos existentes, 
de forma a minimizar a afetação de solos e vegetação, pelo que a abertura de novos acessos 
deverá ser efetuada apenas se estritamente necessário. Assim, na abertura de acessos às obras 
de construção da linha elétrica e/ou na beneficiação de caminhos existentes, dever-se-á ter em 
atenção o seguinte: 
 O Plano de acessos foi elaborado privilegiando os acessos/caminhos existentes (ou de áreas 

intervencionadas no âmbito de outras obras) em detrimento da abertura de novos acessos 
(M9); 

 A abertura dos acessos aos locais de implantação dos apoios deve ser reduzida ao 
estritamente necessário, devendo ser utilizados, sempre que possível, acessos já existentes. 
˃ Os novos acessos a abrir devem (M10): 

▪ Ter a menor extensão possível; 
▪ Ser executados de modo a minimizar a decapagem do solo e o corte de vegetação; 
▪ Evitar a interferência com linhas de água e/ou leitos de cheia (implantar os acessos 

a mais de 10 m de distância); 
 A abertura de acessos deverá ser efetuada apenas após contacto prévio direto com os 

proprietários - arrendatários dos terrenos que serão afetados (M11); 
 Deverá ser garantido o acesso às propriedades, sempre que os atuais acessos sejam 

interrompidos para execução de caminhos para a frente de obra. No final da obra deverão ser 
desativados os acessos sem utilidade posterior, de modo a repor a situação inicial, conforme 
acordado com os proprietários (M12). 

Desativação do estaleiro e das áreas afetas à obra 

 Os acessos existentes que tenham sido utilizados para aceder aos locais em obra e que possam 
ter sido afetados deverão ser recuperados (M106); 
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 Os acessos abertos que não têm utilidade posterior devem ser desativados, procedendo-se à 
criação de condições para a regeneração natural da vegetação, através da descompactação do 
solo (M105); 

 Todas as áreas afetadas, incluindo as áreas envolventes perturbadas durante a obra, devem ser 
recuperadas procedendo-se à criação de condições para a regeneração natural da vegetação, ou 
no caso de áreas agrícolas, para a sua reativação (M109). 

 

C.3. Outras medidas consideradas necessárias 

Para a criação da faixa de proteção à linha de água: 

 Deve evitar-se, o mais possível, o corte integral de vegetação ripícola situada a menos de 3 m do 
leito dos cursos de água, devendo privilegiar-se a desramação; 

 Sempre que se efetue o corte ou a desramação da vegetação ribeirinha, deverá proceder-se à 
remoção dos resíduos vegetais do leito e margens dos cursos de água, para local adequado, por 
forma a não constituírem futuramente obstrução ao escoamento das águas. 

 

D. Análise de alternativas e Conclusões 

De um modo geral, considera-se que o EIA caracteriza com rigor e detalhe necessários a situação de 
referência, identifica os impactes sobre os recursos hídricos, classificando-os de forma adequada, e 
apresenta diversas medidas de minimização relevantes. 

No entanto, considera-se também que devem ser implementadas as duas medidas de minimização que 
acima se referiram. 

Relativamente às alternativas apresentadas para o Troço 2, no que respeita ao descritor recursos 
hídricos, as diferenças entre os impactes provocados por cada uma das duas alternativas analisadas são 
tão irrelevantes que se poderá optar por qualquer uma das opções. 

No que respeita à afetação de áreas classificadas como Reserva Ecológica Nacional (REN) é indiferente a 
escolha de qualquer uma das duas alternativas apresentadas para o Troço 2, já que são irrelevantes as 
diferenças entre os impactes previstos para cada uma delas. 

Assim, no que respeita ao fator “Recursos Hídricos”, considera-se que poderá ser emitido parecer 
favorável condicionado devendo ser implementadas as medidas de minimização acima referidas. 

 

6.3. ECOLOGIA 

A. Caracterização da situação de referência 

O EIA descreve a metodologia adotada no levantamento e na caracterização da flora, da vegetação, da 
fauna e dos biótopos e habitats, nomeadamente a pesquisa bibliográfica efetuada e o trabalho de campo 
realizado (5 a 8 de março de 2013 e 5 de agosto de 2015). 

No EIA é explicitado que o projeto não se sobrepõe a áreas classificadas, registando-se apenas na 
envolvente as seguintes áreas sensíveis, de acordo com o estabelecido nos termos da alínea a), do 
artigo 2.º do Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de outubro: Parque Natural do Litoral Norte e Sítio Litoral 
Norte (PTCON0017), a cerca de 4 km e 5,3 km para oeste, respetivamente. 
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O projeto sobrepõe-se ao corredor ecológico definido ao longo do rio Cávado (PROF BM, 2009), que cruza 
os Troços 2A e 2B em cerca de 3,7 km. 

Flora e vegetação 

O EIA apresenta o elenco florístico das espécies com maior interesse para a conservação referenciadas na 
envolvente do projeto, com indicação dos seus estatutos de proteção, biótopo de ocorrência e 
confirmação no terreno. 

Foram inventariadas 112 espécies de plantas com potencial de ocorrência na área envolvente do projeto, 
tendo-se confirmado a presença de 28 espécies no trabalho de campo, que são comuns a nível nacional, 
não se tendo observado espécies raras ou de distribuição restrita. 

Relativamente aos biótopos foram identificados como mais comuns na envolvente do projeto o Bosque 
misto, Matos e Agrícola. Os bosques mistos são essencialmente áreas de antigos eucaliptais abandonados 
onde é possível ver algumas espécies autóctones no sobcoberto, nomeadamente as espécies arbóreas 
sobreiro e carvalhos e algumas espécies arbustivas pertencentes aos géneros Ulex e Erica. 

Foram identificadas 3 espécies invasoras: mimosa (Acacia dealbata), austrália (Acacia melanoxylon), 
acacia (Acacia sp.), referindo-se que a sua presença se encontra generalizada um pouco por toda a área, 
nomeadamente, em áreas de Bosque misto. 

O EIA identifica e lista as espécies de flora de maior relevância ecológica, constatando-se que das 112 
espécies inventariadas, 11 são relevantes pelo seu interesse conservacionista. Destas espécies 2 são 
endémicas de Portugal (Centaurea herminii e Jasione maritima var. sabularia) e 2 são endémicas da 
Península Ibérica (Narcissus triandrus e Scrophularia sublyrata). 

São também referidas 8 espécies constantes dos anexos do Decreto-Lei n.º 156-A/2013, de 8 de 
novembro, e ainda, a nível internacional, a Lista Vermelha das Plantas Vasculares da Europa atribui 
estatutos a 7 das 11 espécies referidas, atribuindo a Jasione maritima var. sabularia o estatuto de “Em 
Perigo” (EN). 

No que respeita aos estatutos de conservação atribuídos a nível nacional 1 das espécies listadas 
encontra-se em “Perigo de Extinção” - Arnica montana subsp. atlântica, e 4 tem estatuto “Vulnerável”: 
Centaurea herminii, Jasione maritima var. sabularia, Scilla ramburei e Scrophularia sublyrata. 

Outra fonte considera que 1 destas espécies se encontra em “Perigo de Extinção” - Jasione maritima var. 
sabularia, 1 é “Rara” - Centaurea herminii, e 1 está na categoria de “Vulnerável” - Scilla ramburei. 

O EIA refere o sobreiro, a azinheira e o azevinho, por apresentarem proteção nacional, informando que 
na área envolvente do projeto apenas se observou o sobreiro, essencialmente nas áreas de Bosque de 
Folhosas e Bosque misto. 

Fauna 

O EIA apresenta quadros das espécies faunísticas de ocorrência potencial na área de estudo, com 
indicação dos seus biótopos de ocorrência, estatutos de conservação e proteção e presença confirmada. 

Foram identificadas 158 espécies faunísticas para a área envolvente do projeto, sendo que no trabalho de 
campo foi possível identificar um total de 29 espécies. 

Do elenco de espécies destacam-se as que apresentam estatuto Vulnerável (VU), Em Perigo (EN) e 
Criticamente em Perigo (CR), segundo o Livro Vermelho dos Vertebrados de Portugal (LVVP): 10 
mamíferos, 6 aves, 3 répteis e 2 anfíbios, num total de 21 espécies. Em Portugal continental 101 espécies 
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apresentam estatuto de ameaça, 20,8% das quais foram inventariadas (como de ocorrência possível, 
muito possível ou confirmada) para a área envolvente do projeto em análise. 

No que concerne à mamofauna foram identificadas 32 espécies de mamíferos não voadores para a área 
envolvente, 23 das quais com presença possível, 7 com presença muito provável e 2 com presença 
confirmada. Destas, 2 possuem estatuto de conservação desfavorável (13,3% face ao total nacional com 
estatuto): toupeira-de-água e gato-bravo, estando classificadas como “Vulnerável” (VU)). Ambas as 
espécies apresentam ocorrência possível na área envolvente do projeto, embora se considere improvável, 
atendendo à perturbação da área e à inexistência de linhas de água com habitat potencial para a 
ocorrência da toupeira-de-água. 

O EIA salienta que a área envolvente não interceta alcateias de lobo, espécie listada nos anexo B-II, IV e 
V do Decreto-Lei n.º 156-A/2013, de 8 de novembro, e considerada prioritária para a conservação. Foi 
possível confirmar a presença de raposa e coelho-bravo, espécies muito comuns. Relativamente aos 
morcegos, foram listadas 24 espécies com ocorrência possível na área envolvente, sendo que 
8 apresentam estatuto de conservação desfavorável (LVVP), classificados como “Vulnerável”. Refere-se 
que, na prospeção de locais com potencial para serem utilizados como abrigo de quirópteros na área 
envolvente, não foram encontradas estruturas. 

No que concerne à avifauna, foram inventariadas 74 espécies na envolvente, 27 das quais foram 
detetadas durante o trabalho de campo. Do total de espécies referenciadas para a área, 6 apresentam 
estatuto de conservação desfavorável tendo sido confirmadas no terreno a ógea e o noitibó-cinzento, 
classificadas como “Vulnerável” (VU). Na envolvente é também possível a ocorrência de garça-vermelha, 
classificada como “Em Perigo” e açor, classificada como “Vulnerável”. 

O EIA apresenta a lista das espécies identificadas no trabalho de campo, com indicação das tendências de 
distribuição a nível nacional e habitat preferencial. 

O EIA refere ainda que, de acordo com o Manual de apoio à análise de projetos relativos à instalação de 
linhas aéreas de distribuição e transporte de energia elétrica (ICNB, 2010), a área envolvente do projeto 
em estudo não atravessa áreas críticas ou muito criticas para qualquer grupo de avifauna e que 4 das 
aves referidas pertencem à lista de espécies vulneráveis à colisão com linhas elétricas, com risco 
intermédio de colisão, designadamente a ógea, noitibó-cinzento, garça-vermelha e açor. Além destas 
espécies foi identificada ainda uma espécie com risco elevado de colisão, a águia d´asa-redonda, que não 
tem estatuto de conservação desfavorável. 

Herpetofauna 

Apesar de não ter sido observada qualquer espécie de anfíbio no trabalho de campo, com base em 
bibliografia foram inventariadas 15 espécies, apresentando 2 estatutos de conservação desfavoráveis 
(LVPP)l: a salamandra-lusitânica e o tritão-palmado, com a classificação de Vulnerável. Estas espécies 
representam 66,7% do total nacional de espécies de anfíbios ameaçados e a sua presença na área 
envolvente do projeto é considerada possível. Quanto aos répteis, também com base em pesquisa 
bibliográfica, inventariaram-se 13 espécies, das quais 2 são de ocorrência possível e 9 têm ocorrência 
confirmada na área envolvente. Do total de espécies inventariadas, 3 possuem estatuto de conservação 
desfavorável: cágado-de-carapaça-estriada, com estatuto de “Em Perigo”, cobra-lisa-europeia e víbora-
cornuda, com estatuto Vulnerável. A ocorrência de cágado-de-carapaça-estriada e cobra-lisa-europeia é 
considerada apenas como potencial na área envolvente, sendo que a presença da víbora-cornuda foi 
confirmada na envolvente, embora não tenha sido observada no trabalho de campo. 
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Relativamente às espécies de fauna de maior relevância ecológica, foram identificadas 7 espécies (aves, 
anfíbios e répteis), como sendo mais relevantes em termos da conservação da biodiversidade, 
confirmadas para a área envolvente do projeto. 

Apresentou-se em tabela a sua identificação e caracterização e os seus biótopos de ocorrência, bem 
como uma contextualização a nível nacional, regional e local das mesmas. 

Biótopos e Habitats 

Para cada biótopo foram identificadas as espécies dominantes no mesmo, bem como, sempre que 
possível, as espécies bioindicadoras dos Habitats listados no Anexo B-I do Decreto-Lei n.º 156-A/2013, de 
8 de novembro. 

Para cada um dos biótopos foram apresentadas fichas de caracterização com indicação das suas 
características gerais, principais espécies animais e florísticas ocorrentes, IVB (índice da valorização de 
biótopos) respetivo e eventuais habitats naturais incluídos. Foi também elaborada a respetiva Carta de 
Biótopos/Habitats. 

Foram identificados 9 biótopos na área envolvente, sendo os biótopos dominantes os Bosques mistos e o 
Agrícola, ocupando 60,1%, e 21,4% da área total, respetivamente. Também estão presentes os Matos, 
com 10,6% da área. 

Relativamente à sua ocorrência por troço da LMAT, verificou-se que: 

 Troço 1 - maioritariamente dominado por áreas de Bosque Misto e Matos (respetivamente com 
54,6% e 37,5% da área ocupada pelo troço). Os restantes biótopos ocupam uma área 
reduzida apenas se salientando a presença de Afloramentos rochosos, com cerca de 1% 
da área definida; 

 Troço 2A - domínio das áreas florestais, ocupando o biótopo Bosque misto cerca de 68,2% da 
área total definida. As áreas agrícolas têm alguma importância perto das povoações, 
totalizando cerca de 19,0% da área. No que respeita aos restantes biótopos, em 
particular áreas naturais, salientou-se a presença da Linha de água (rio Cávado), 
Bosque de folhosas e Matos, que ocupam áreas muito reduzidas; 

 Troço 2B - apresenta maior diversidade de biótopos, ainda que o Bosque misto seja igualmente 
dominante (53,7% da área definida), tal como as áreas agrícolas (com 38,5% de área). 
Verificou-se ainda a presença de pequenas áreas de Bosque de Folhosas, Eucaliptal, 
Matos, Linha de água; 

 Troço 3 - observou-se uma dominância clara de áreas florestais, em especial do Biótopo Bosque 
Misto (ocupando cerca de 66,7% do troço) e, em menor medida, de áreas agrícolas 
(que ocupam cerca de 27,2% da área definida). 

O EIA refere que a ocorrência de áreas naturais, nomeadamente bosques de folhosas e matos, é muito 
pontual, sendo a linha de água mais significativa o rio Cávado, que apresenta uma galeria ripícola 
bastante degradada e invadida por espécies florísticas exóticas invasoras. 

Destaca também, a presença de espécies de flora invasora, nomeadamente Acacia dealbata e Acacia 
melanoxylon, um pouco por toda a área e presentes em todos os biótopos amostrados, com maior ou 
menor densidade, por vezes em dominância, nomeadamente em manchas do biótopo Bosque misto. 

No que concerne aos habitats naturais, no trabalho de campo realizado verificou-se a ocorrência de três 
habitats naturais incluídos no Anexo B-I do Decreto-Lei n.º 156-A/2013, de 8 de novembro, dos quais um 
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tem ocorrência confirmada em algumas manchas de Matos – Habitat 4030 Charnecas secas europeias, e 
dois têm ocorrência potencial em áreas de afloramentos rochosos – Habitat 8220 Vertentes rochosas 
siliciosas com vegetação e Habitat 8230 Rochas siliciosas com vegetação pioneira da Sedo-Scleranthion 
ou da Sedo albi-Veronicion dillenii: 

 Habitat 4030 – Charnecas secas europeias - presença potencial e confirmada, dependendo das 
manchas. Na área envolvente encontra-se associado ao biótopo Matos e Afloramentos 
rochosos, ocorrendo em cerca de 8,4% da área analisada, podendo ocorrer nos Troços 
1 e 2B; 

 Habitat 8220 – Vertentes rochosas siliciosas com vegetação casmofítica - presença potencial. 
Pode ocorrer potencialmente de forma muito pontual em áreas de afloramentos 
rochosos, juntamente com o Habitat 8230. Foi identificado no Troço 1, onde ocorre em 
cerca de 0,1% da área analisada; 

 Habitat 8230 – Rochas siliciosas com vegetação pioneira da Sedo-Scleranthion ou da Sedo albi-
Veronicion dilleniii – presença potencial. Pode ocorrer potencialmente de forma muito 
pontual em áreas de afloramentos rochosos. Foi identificado no Troço 1, onde ocorre 
em cerca de 0,1% da área analisada. 

Áreas de Maior Relevância Ecológica 

O EIA esclarece que para a identificação de Áreas de Maior Relevância Ecológica foram definidas áreas 
consideradas ecologicamente “Muito Sensíveis” (Nível 1). No que respeita à fauna não foram identificadas 
áreas que coincidam com locais de reprodução de espécies com estatuto de conservação desfavorável ou 
áreas consideradas como muito críticas, críticas ou sensíveis no âmbito do Manual de apoio à análise de 
projetos relativos à instalação de linhas aéreas de transporte de energia elétrica (ICNB, 2010a, b). 

Quanto às áreas consideradas como ”Sensíveis” (Nível 2), identificou-se uma área correspondente ao vale 
do rio Cávado que pode ser um corredor de passagem ou dispersão de grandes rapinas e outras aves 
planadoras. Foi explicitado que a área também corresponde a um corredor ecológico (PROF BM, 2009), 
que atravessa os Troços 2A e 2B, sendo espaços considerados de grande relevância para a promoção dos 
processos de comunicação, reprodução, dispersão e migração de espécies silvestres, pelo facto de se 
privilegiar a manutenção e regeneração da vegetação natural. 

Relativamente à flora e aos habitats naturais, identificaram-se áreas “Sensíveis”, que se incluem no 
Nível 2 definido, correspondente ao biótopo Afloramentos rochosos, onde podem ocorrer o Habitat 8220 e 
o Habitat 8230. Estas áreas apenas ocorrem no Troço 1 e são importantes para algumas espécies 
faunísticas com estatuto de conservação, como é o caso da víbora-cornuda. 

 

B. Identificação e avaliação de impactes e Análise de alternativas 

B.1. Identificação e avaliação de impactes 

O EIA destaca, em síntese, os principais valores ecológicos da área envolvente do projeto, descrevendo a 
metodologia definida para a identificação das principais ações e impactes, considerando que, face à 
tipologia do projeto e aos valores ecológicos nas áreas a intervencionar, os principais impactes serão: 

 Afetação e perda de habitat de espécies florísticas e faunísticas, devido à desmatação e 
desarborização (fase de construção); 

 Proliferação de espécies exóticas invasoras (fase de construção, de exploração); 
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 Alterações comportamentais das espécies de fauna devido à perturbação (fases de construção e 
exploração); 

 Mortalidade de espécimes por causas não naturais (colisão, atropelamento) (fases de construção 
e exploração). 

Como ações geradoras de impacte elencou as seguintes: 

 Fase de construção 
 Abertura de caboucos para a instalação de apoios dos postes elétricos 
 Construção de acessos temporários 
 Instalação e funcionamento de estaleiros 
 Aumento da presença humana, deslocação de máquinas, veículos e pessoas afetas à obra 

 Fase de Exploração 
 Funcionamento da linha, incluindo ações de manutenção relacionadas com o seu 

funcionamento 

Relativamente à fase de construção identificaram-se os seguintes impactes: 

 Flora e vegetação 

Os principais impactes esperados sobre a flora na fase de construção resultam da abertura dos 
caboucos para execução das fundações dos apoios, da construção de acessos e outras estruturas 
temporárias de apoio à construção e da abertura da faixa de proteção para instalação das linhas. 

Os impactes resultarão sobretudo na perda direta de biótopos, mas são considerados de baixa ou 
muito baixa significância. 

O EIA analisou a sobreposição do projeto com os valores naturais identificados, tendo em conta 
os locais de implantação dos apoios a construir, em cada troço definido. 

Foram identificados os biótopos afetados pela implantação dos apoios e respetiva área (hectares), 
em cada troço explicitando-se que ao nível dos apoios, prevê-se que seja intervencionada uma 
área total de 3,18 hectares e que o biótopo com maior área intervencionada, cerca de 
2,20 hectares, será o Bosque Misto, sendo o biótopo mais representativo na área de estudo. 

Relativamente às espécies de flora com maior interesse conservacionista, o EIA considera que, 
face à escassez de biótopos de ocorrência potencial, será pouco provável que ocorra a afetação 
destas espécies. Quanto à afetação do sobreiro refere-se como provável que a espécie possa vir a 
ser afetada pontualmente ao longo de toda a extensão do traçado. Considera-se ser um impacte 
de baixa significância, desde que seja minimizado, pois a afetação de exemplares será apenas 
pontual. 

Considera-se como muito provável que o aumento da movimentação de pessoas e de veículos 
afetos à obra acresça o risco de incêndio e favoreça a instalação de espécies de flora exóticas 
invasoras, classificando este impacte com significância baixa. 

 Fauna 

Os principais impactes sobre a fauna na fase de construção resultam da abertura de caboucos 
para a instalação dos apoios, abertura ou melhoramento de acessos temporários, abertura de 
uma faixa de proteção à linha, aumento da presença de pessoas, máquinas e veículos na área 
afeta à obra e emissão de ruído decorrente da instalação dos vários elementos que constituem o 
projeto. Os impactes resultantes das referidas ações prendem-se sobretudo com a perda direta 
de habitat e com a alteração e perturbação do comportamento de espécies faunísticas. 
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Os impactes relativos à perda direta de habitat estão classificados como de muito baixa e baixa 
significância, mas o estudo destaca a presença de habitats de médio valor faunístico (Bosque de 
Folhosas, Matos e Linha de Água) no Troço 2A. 

O impacte do aumento do risco de atropelamento de espécies com menor mobilidade é 
classificado, para todos os troços, como de baixa significância, muito baixa magnitude, 
temporário e reversível, considerando-se que as espécies que ocorrem na área de estudo e 
potencialmente mais afetadas têm um valor relativamente reduzido. 

Quanto à instalação temporária de estaleiros e áreas de depósito, que provocará a perda direta 
de habitat considerado de baixa importância faunística, é entendida como um impacte de 
significância baixa. 

Considerando que a fauna presente na área em estudo já se encontra sujeita a um elevado grau 
de perturbação e, tendo em conta que podem ocorrer alterações pontuais ao seu 
comportamento, o EIA refere que a significância deste impacte é baixa em todas as ações 
desenvolvidas nas áreas cartografadas, inclusivamente nas áreas de Bosque de Folhosas, Matos e 
Bosque Misto. 

O EIA refere ainda que a linha não se sobrepõe a nenhuma área de proteção de abrigos de 
quirópteros ou áreas criticas ou muito criticas para aves, mas que a presença de manchas com 
características de bosque possibilita a ocorrência de espécies de morcegos com elevado valor 
conservacionista, que podem utilizar estes biótopos como área de alimentação. Assim, estimou 
que a perda de pequenas manchas destes biótopos, assim como a alteração no comportamento 
das espécies correspondam a impactes de baixa significância. 

Na fase de exploração, os impactes identificados são: 

 Flora e vegetação 

Os impactes sobre a flora são considerados diminutos e classificados como de baixa ou muito 
baixa significância em todos os troços analisados, correspondendo ao aumento do risco de 
incêndio e ao favorecimento da instalação de espécies exóticas e invasoras decorrentes da 
abertura de uma faixa de proteção. 

 Fauna 

Os impactes sobre a fauna nesta fase estão, sobretudo, relacionados com a mortalidade por 
colisão e perturbação do comportamento de aves, considerando-se terem uma magnitude 
reduzida. Contudo, estes impactes são mais relevantes para as espécies que apresentam maior 
risco de colisão com as linhas ou que apresentam estatuto de ameaça, nomeadamente a ógea, 
noitibó-cinzento, garça-vermelha, açor e águia d´asa-redonda. 

O EIA salienta a existência do corredor ecológico do rio Cávado, que pode ser utilizado como 
corredor de passagem para aves, atravessado pela LMAT nos Troços 2A e 2B, recomendando-se 
a adoção de medidas de minimização adicionais, como a sinalização da linha. O EIA realça, 
contudo, que a LMAT não atravessa áreas conhecidas de nidificação de espécies com estatuto de 
conservação, nem áreas consideradas como criticas ou muito criticas para a avifauna, segundo o 
Manual de apoio à análise de projetos relativos à instalação de linhas aéreas de transporte de 
energia elétrica (ICNB, 2010). Considera a sua ocorrência provável e permanente, mas de 
significância baixa. 
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Relativamente à fase de desativação, não se prevê a desativação da LMAT dentro do prazo de concessão 
da RNT, mas caso venha a ocorrer, prevê-se impactes semelhantes aos identificados para a fase de 
construção da linha. 

 

B.2. Impactes cumulativos 

Na fase de construção, o EIA realça a presença de autoestradas na zona do projeto, nomeadamente a 
A11 e A28, que irão contribuir para o aumento de perturbação sobre as comunidades biológicas da área, 
considerando-se que, estando a área já sobre uma forte influência humana, o projeto da LMAT não irá 
amplificar de forma significativa os impactes já verificados na mesma. 

Na fase de exploração, uma vez que no caso das linhas elétricas de muito alta tensão os impactes mais 
significativos resultam da perturbação e mortalidade por colisão de aves, o EIA considera que poderão 
ocorrer impactes cumulativos ao nível do aumento do risco de colisão de aves e a perturbação do 
comportamento das mesmas. 

 

B.3. Comparação de alternativas 

A comparação das duas soluções de traçado foi realizada mediante a análise da localização dos valores 
mais sensíveis à tipologia do projeto, nomeadamente ”(...) a presença de espécies florísticas e habitats de 
interesse comunitário, atravessamento do rio Cávado (área de maior relevância para a conservação e 
corredor ecológico) e a localização de locais com maior potencial de ocorrência de espécies faunísticas 
com especial interesse para a conservação.” 

De acordo com o EIA a análise efetuada às duas alternativas de traçado – Troços 1+2A+3 e Troços 
1+2B+3 – indicou “(...) que do ponto de vista da ecologia seria mais vantajoso adotar a alternativa 
composta pelos troços 1+2B+3, uma vez que esta implica a afetação direta, resultante da construção dos 
apoios, de uma menor área de biótopos (afloramentos rochosos, matos e bosque de folhosas) com 
potencial de ocorrência de espécies florísticas protegidas, ainda que esta diferença seja diminuta.” 

O EIA acrescenta ainda que a afetação de habitats naturais de interesse comunitário é equivalente em 
ambas as soluções, sendo esta efetuada no troço comum (Troço 1) e que o atravessamento destes 
habitats pelos vãos da linha elétrica será equivalente em ambas as soluções. 

Quanto à fauna, verificou-se que ambas as soluções analisadas apresentam um elevado nível de 
perturbação, reduzindo a presença de valores ecológicos com elevado valor conservacionista. No entanto, 
o EIA ressalva que a solução composta pelos Troços 1+2B+3 apresenta um atravessamento menos 
extenso do corredor ecológico do rio Cávado, o qual representa uma área de maior relevância para a 
conservação. Assinala também que esta solução atravessa uma extensão menor de habitats importantes 
para a fauna potencialmente presente (Bosque misto, Bosque de folhosas, Linha de água, Matos, 
Afloramentos rochosos), em especial as aves. 

Face ao exposto, o EIA considera como opção mais favorável do ponto de vista da ecologia a solução 
composta pelos Troços 1+2B+3, salientando que poderão ser minorados os impactes potenciais do 
projeto em qualquer uma das alternativas, através da adoção de medidas de minimização adequadas. 

 

  



Parecer da Comissão de Avaliação 
Procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental N.º 2865 

Linha Ponte de Lima – Vila Nova de Famalicão, a 400 kV (Troço Intermédio) 53 

Projeto de Execução 

C. Medidas de minimização 

O EIA propõe medidas de minimização para as fases de construção, exploração e desativação, nos 
diversos âmbitos das ações a realizar, de carácter geral, aplicáveis a vários fatores, nos quais se 
enquadra o presente fator. Afiguram-se adequadas, pelo que deverão ser integralmente implementadas. 

Para a fase de construção do projeto foram propostas as seguintes medidas: 

 Flora 

 Os exemplares adultos de espécies arbóreas autóctones, como carvalhos, sobreiros, 
azevinhos, amieiros, freixos e salgueiros deverão ser sinalizados junto às áreas a 
intervencionar de forma a evitar a sua afetação. A decisão sobre os exemplares a sinalizar 
deverá ser tomada no local. Esta sinalização deverá ser mantida durante o período em que a 
obra decorre no local de cada apoio; 

 No caso de intervenções em espécies protegidas (sobreiro e azinheira) deverão ser solicitadas 
aos organismos competentes as autorizações necessárias; 

 Deverá evitar-se o alargamento de caminhos junto aos quais se verifique a presença de 
azevinhos; 

 A desmatação e o corte de árvores deverão ser limitados à área essencial para o bom 
funcionamento da obra, devendo proceder-se sempre que possível apenas ao decote da 
vegetação, evitando a abertura de espaços que potenciam a invasão de espécies exóticas; 

 A terra resultante dos locais invadidos por espécies invasoras (Acacia dealbata, Acacia 
melanoxylon) não poderá ser utilizada como terra vegetal, devendo ser colocada no fundo 
dos caboucos; 

 Deverá haver ações de sensibilização para os funcionários da abertura da faixa, de modo a 
que saibam reconhecer as espécies exóticas invasoras e quais as melhores formas de 
prevenir a sua disseminação; 

 Fauna 

O EIA explicita que o rio Cávado deverá ser utilizado pelas espécies existentes na área de estudo 
como corredor de dispersão, considerando tratar-se de uma área importante para a avifauna. 
Uma vez que foram inventariadas para a área espécies com risco intermédio de colisão com a 
linha elétrica, considera fundamental a aplicação de medidas de minimização que reduzam a 
possibilidade de ocorrência deste impacte: 

 Instalação de sinalização intensiva com salva-pássaros (BFD) na área que se sobrepõe ao 
corredor ecológico que acompanha o percurso do rio Cávado; 

 Sinalização com BFD do vão que atravessa o rio Cávado, entre os apoios 47 e 50 (Troço 2A) 
ou entre os apoios 49B e 54B (Troço 2B). 

 

D. Planos de monitorização 

O EIA propõe a implementação de um Plano de Monitorização da Avifauna com o objetivo geral de avaliar 
eventuais impactes do projeto sobre as comunidades locais de aves, nomeadamente determinar a 
mortalidade resultante da sua instalação, considerando que este deverá ser complementado com o Plano 
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de Monitorização de Avifauna da Linha Ponte de Lima – Vila Nova de Famalicão, a 400 kV, nos troços T4, 
T5 e T16. 

 

E. Conclusão 

Face ao exposto, considera-se que, do ponto de vista do fator Ecologia, estão reunidas as condições para 
emissão de parecer favorável, condicionado a: 

 Adoção da solução de traçado composta pelos Troços 1+2B+3 por se tratar da opção mais 
favorável do ponto de vista do fator Ecologia; 

 Cumprimento do explicitado no parecer do ICNF, emitido como entidade externa, relativamente 
ao fator Ecologia; 

 Cumprimento integral das medidas de minimização acima referidas, bem como das seguintes: 
 Adequar o calendário de execução das operações da fase de obra, sobretudo as atividades 

mais ruidosas, ao ciclo de vida das espécies da fauna mais sensíveis à perturbação, evitando 
a sua realização e reduzindo os níveis de perturbação nos períodos mais críticos, 
designadamente a época de reprodução, de dependência, de hibernação e de migração 
(março a agosto); 

 Limitar a velocidade de circulação das viaturas nos acessos, de forma a diminuir os níveis de 
perturbação e reduzir o risco de atropelamento das espécies faunísticas; 

 Nas ações de desarborização e/ou desmatação a realizar-se em áreas colonizadas por 
espécies vegetais exóticas invasoras, o seu corte deve antecipar-se ao das restantes 
espécies, devendo ter-se em consideração que se devem realizar anteriormente à época de 
produção de flor e de semente. O material vegetal ou resíduos vegetais resultantes do corte, 
deve mesmo assim ser alvo de remoção, transporte e eliminação eficiente e cuidada; 

 As terras provenientes das áreas colonizadas atrás referidas, devem ser completamente 
separadas da restante terra vegetal e levadas a depósito próprio, assegurando-se a sua não 
disseminação durante o transporte. Consequentemente, não devem ser reutilizadas como 
terra vegetal em qualquer tipo de recuperação de áreas intervencionadas; 

 Caso venha a ser necessário utilizar terras de empréstimo, deve ser dada atenção especial à 
sua origem, não devendo ser provenientes, em caso algum, de áreas ocupadas por plantas 
exóticas invasoras, para que as mesmas não alterem a ecologia local e introduzam plantas 
invasoras. 

 

6.4. ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E USO DO SOLO 

A. Caracterização da situação de referência 

O desenvolvimento do projeto desenrola-se no quadrante Poente do concelho de Barcelos, sendo o 
Troço 2A o que mais se aproxima da sede do concelho, embora de forma muito marginal (a cidade de 
Barcelos constitui aproximadamente o centro geográfico do território), enquanto o 2B tem um 
desenvolvimento mais periférico em relação ao seu limite Poente. 

O PDM de Barcelos foi revisto, tendo sido publicado através do Aviso n.º 7 722/2015, de 13 de julho, 
tendo ainda ocorrido a revisão da REN de Barcelos, publicada pela Portaria n.º 34/2016, de 29 de 
fevereiro, tendo entrado em vigor 1 de março do ano corrente. Em consequência, tornou-se necessário 
reanalisar os traçados da LMAT face ao novo instrumento de gestão de território em vigor e reavaliar a 
afetação da REN de Barcelos revista. 
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A.1. Ordenamento do Território 

O PDM revisto estabelece novas classes de espaços e a respetiva regulamentação, importando verificar 
dentro das afetadas pelos traçados, quais as que não contemplam o uso em causa. 

Analisada a cartografia e o Regulamento do PDM de Barcelos em vigor, sistematizam-se aquelas que são 
diretamente afetadas pelo projeto: 

 Proteção de Valores e Recursos Naturais: 
 Estrutura Ecológica Municipal (artigo 18.º), com a função principal contribuir para o 

equilíbrio ecológico e para a proteção, conservação e valorização ambiental, paisagística e do 
património natural dos espaços rurais e urbanos, estruturando-se em: 
˃ Estrutura Ecológica Fundamental - EEF (artigo 19.º), que engloba solos REN, RAN e 

Domínio Hídrico; 
˃ Estrutura Ecológica Integrada - EEI (artigo 20.º), compreende o Corredor Ecológico do 

Cávado referido no PROF -BM e pelas áreas que se assumem como valores naturais e 
culturais que, pelas suas características, não impõem um regime não edificável mas que 
estão sujeitas a uma regulamentação específica em função da sua sensibilidade ecológica 
e/ou cultural. 

O artigo 22.º- Edificabilidade determina que em área abrangida pela Estrutura Ecológica 
Municipal é interdito instalar qualquer atividade que comprometa a qualidade do ar, da água, 
do solo e da paisagem, incluindo deposição de resíduos, devem reger-se pelo disposto para 
as classes de espaço onde se inserem, estando sujeitas a parecer favorável das tutelas 
quando ocuparem em áreas de REN, RAN ou Domínio Hídrico. 
A maior parte dos traçados recai nesta classe de espaços. 

 Espaço Agrícola, que se articula em: 
˃ Espaço Agrícola de Produção (artigo 34.º e 35.º), solos de elevada aptidão agrícola e 

valor ecológico, abrangidos por RAN, ou RAN e REN, que se regem pelos regimes 
específicos e num conjunto de regras de edificabilidade sem aplicação no caso em 
apreço; 

˃ Espaço Agrícola de Conservação (artigo 36º a 38º), solos de reconhecida apetência para 
a atividade agrícola e pecuária, não integrados em RAN, cujos usos mencionam, entre 
outros equipamentos de utilização coletiva e edifícios ou atividades de interesse público 
municipal reconhecido. 

A ocupação destes solos pelo projeto em causa está sujeito ao parecer favorável das tutelas 
da REN e RAN em Espaço Agrícola de Produção, não sendo admitido em Espaço Agrícola de 
Conservação. 

 Espaço Florestal, que compreende as seguintes subcategorias: 
˃ Espaço florestal de proteção (artigo 45.º), área florestal do concelho que abrange alguns 

sistemas da REN - cabeceiras de linhas, de água, áreas com risco de erosão e leitos dos 
cursos de água – e outras linhas de água permanentes e temporárias. Entre os usos 
admitidos e considerando os pareceres das tutelas das condicionantes afetadas, 
menciona Infraestruturas territoriais, na alínea e) do n.º 3 do artigo 46.º; 

˃ Espaço florestal de produção (artigo 48.º e 49.º), povoamentos florestais e terrenos 
incultos ou com mato, abrangendo solos que não ocupam REN, cuja função principal é a 
produção, admitindo silvo pastorícia, caça e pesca em águas interiores. No que respeita à 
edificabilidade admitida, ao remeter para o disposto para floresta de proteção, o n.º 2 do 
artigo 49.º nomeia apenas as aí estabelecidas nas respetivas alíneas a) (Instalações de 
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vigilância, prevenção e apoio ao combate a incêndios florestais) e d) (Equipamentos 
públicos ou privados de interesse municipal reconhecido). Ao não expressar a viabilidade 
das infraestruturas territoriais, não se verifica a compatibilidade com este uso. 

A ocupação de solos em Espaço Florestal pelo projeto é compatível em Espaço Florestal de 
Proteção. Contudo, pela redação do regulamento, as “Infraestruturas Territoriais” não são 
admitidas em Espaço Florestal de Produção. Configurando-se um uso mais restritivo nesta 
classe de espaço, esta posição não se coaduna com o leque mais aberto de usos na classe 
que pelas suas características intrínsecas deveria ser a mais limitativa, o Espaço Florestal de 
Proteção. A viabilização de uso sugere a necessidade de retificação deste normativo. 

 Espaço de Atividades Económicas (artigo 103.º), destinadas preferencialmente ao 
acolhimento de atividades económicas com especiais necessidades de afetação e organização 
do espaço urbano. O projeto afeta as seguintes classes: 
˃ Espaço de Atividades Económicas de Nível II (artigo 107.º), que corresponde a zonas 

industriais existentes, infraestruturadas, designadamente, as que foram objeto de 
loteamento industrial, ou minimamente planeadas e projetadas. 

˃ Espaço de Atividades Económicas de Nível III (artigo 110.º), que corresponde a espaços 
de indústria existente, comércio ou serviços, com presença significativa no território, que 
se pretendem manter, manter e ampliar. 

Nos Espaços de Atividades Económicas afetados pelo projeto, salvaguardando-se os 
afastamentos regulamentares e de segurança, existirá compatibilidade com esse uso. 

 Espaço Residencial (artigo 87.º), áreas urbanas consolidadas que se destinam 
preferencialmente a funções residenciais, admitindo outros usos desde que compatíveis com 
a função dominante. O projeto incide na categoria: 
˃ Espaço Residencial de Nível 1 (artigo 88.º e 89.º), composto por aglomerados urbanos 

das freguesias e algumas áreas da cidade, que apresentam uma malha estruturada com 
características marcadamente urbanas, onde se regista a predominância da função 
residencial, na tipologia de habitação unifamiliar, em banda ou em regime de propriedade 
horizontal e pela presença da atividade terciária, função residencial, podendo acolher 
funções complementares de comércio e serviços de proximidade bem como outros usos, 
desde que compatíveis com a função residencial, admitindo a instalação de explorações 
pecuárias. 

Nos Espaços Residenciais de Nível 1 afetados pelo projeto, salvaguardando-se os 
afastamentos regulamentares e de segurança, existirá compatibilidade com esse uso. 
Anexo II do Regulamento: UOPG 23 (freguesias de Vila Seca, Cristelo e Milhazes) 
UOPG 23 - Objetivos programáticos: 

Esta unidade operativa tem por objetivo a ocupação programada da área urbanizável, 
articulando-a com o espaço urbano existente, assegurando e estruturando as 
acessibilidades. Caso venha a justificar-se o solo florestal poderá vir a ser reconvertido 
em urbano para a implantação de um parque industrial. 

O projeto interfere ainda com a UOPG23, no Troço 2B e nomeadamente o apoio 60B, que se 
localiza no seu limite, sendo abrangido também pelo vão 60B e 61B. A sua programação, 
desde que enquadre a servidão a constituir pelo projeto, poderá considerar-se compatível. 

 
A análise dos traçados permite verificar que o seu objetivo foi privilegiar a ocupação maioritária 
de Espaços Florestais (60 apoios) segundo o EIA. 
Estando em causa essencialmente, uma análise comparativa entre os Troços 2A e 2B constata-se: 
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 Troço 2A Troço 2B 

Espaço Florestal 
Florestal de Proteção 
(Dom. Hídrico e alguns sistemas da REN) 12 4 

Florestal de Produção 12 14 

Espaço Agrícola 
Agrícola de Produção 
(RAN ou RAN e REN) 

2 15 

Agrícola de Conservação - - 
Solo Urbano Atividades Económicas Nível II 1 - 
Solo Urbanizável UOPG 23 - 1 

 
O Troço 2A é aquele que mais áreas florestais ocupa (24 apoios) que se distribuem no mesmo 
número entre Florestal de Proteção (12) e Florestal de Produção (12). O Troço 2B, com menor 
ocupação de Espaço Florestal (18 apoios), ocupa essencialmente Floresta de Produção. 
O Troço 2B tem uma grande incidência em solos agrícolas, apontando para 15 apoios em Espaço 
Florestal de Produção, classe para a qual o Regulamento do PDM, não admite este tipo de uso. 
O Troço 1 sobrepassa em dois vãos “Bens imóveis inventariados: Caminho de Santiago”, no vão 
22-23 e 30-31, cuja regulação específica (alínea iv) do n.º 4 artigo 24.º) remete, numa faixa de 
100 m para cada um dos lados, para as disposições estabelecidas no artigo 26º para os Núcleos 
Tradicionais, classificação que não coexiste com a proximidade destes atravessamentos. 
O Troço 2A, no vão 40-41 atravessa uma “Zona de Salvaguarda Arquitectónica”, que não 
corresponde a qualquer bem classificado ou a classificar. 
O Troço 2B, para além de prever um apoio (apoio 60B) na unidade operativa de planeamento e 
gestão de Vila Seca que o PDM institui, sobrepõe-se a esta no seu vão 60b-61B. Caso se confirme 
o objetivo de eventual transformação de “...solo florestal poderá vir a ser reconvertido em urbano 
para a implantação de um parque industrial...”, deverá ser equacionado o disposto no Anexo II 
do Regulamento do PDM: 

“As UOPG que prevejam a programação de polígonos industriais ou áreas empresariais 
(AE…) confinantes com espaços florestais, deverão contemplar na sua execução e na 
separação destes dois tipos de espaços, uma faixa envolvente de gestão de combustível 
com a largura de 100 m, faixa que poderá ser contemplada dentro ou fora do limite 
fixado para a UOPG.” 

 
Em conclusão, todos os apoios do projeto afetam Espaços Florestais de Produção, com os quais 
não há compatibilidade com o uso previsto no PDM. A incidência nas restantes classes de espaços 
está dependente de parecer favorável das tutelas das servidões afetadas ou do cumprimento dos 
afastamentos de segurança ao edificado, com particular relevância quando estão em causa áreas 
residenciais. A sobrepassagem da linha, acontecendo dentro das regras de segurança das linhas 
de alta tensão e com a concordância com a pronúncia das tutelas das diversas servidões, 
cumprirá o normativo regulamentar do PDM. 

 Servidões e Restrições de utilidade Pública 
 Carta de perigosidade de incêndio 

O EIA apenas considera as áreas percorridas por incêndios, apresentando, no entanto a 
cartografia de incidência dos traçados na Carta de Perigosidade de Incêndio Florestal. 

Troço 1 
Perigosidade Muito Alta: 8 apoios 
Perigosidade Alta: 9 apoios 
Sem perigosidade: 2 apoios 
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Tratando-se de traçado quase exclusivamente florestal, é o que apresenta maior extensão 
classificada nas categorias de maior perigosidade. 

Troço 2A 
Perigosidade Muito Alta: 8 apoios 
Perigosidade Alta: 19 apoios 
Sem perigosidade: 6 apoios 
Dos troços do projeto, com maior extensão, é aquele que maior número de apoios se 
localiza em perigosidade alta, sendo reduzida a afetação de perigosidade alta. 

Troço 2B 
Perigosidade Muito Alta: 1 apoio 
Perigosidade Alta: 12 apoios 
Sem perigosidade: 13 apoios 
Este troço é o menos florestal, sendo o que menos afeta áreas de perigosidade de 
incêndio. 

Troço 3 
Perigosidade Muito Alta: 0 apoios 
Perigosidade Alta: 2 apoios 
Sem perigosidade: 1 apoios 

 Domínio Público Hídrico 

Verificou-se que a cartografia de Condicionantes do PDM de Barcelos omite as áreas 
inundáveis ou zonas ameaçadas por cheias, pelo que foi solicitado a verificação deste aspeto 
tendo em conta a cartografia da REN em vigor. 

 Reserva Ecológica Nacional 
Verificou-se algumas incorreções na análise do EIA e a omissão de considerar a afetação de 
REN no Plano de Acessos, pelo que se solicitou que a informação fosse complementada. 

Com a entrada em vigor da revisão da REN, constata-se que há uma redução das áreas 
sujeitas a esta Servidão, verificando-se: 

Troço 1 
Apoios que não ocupam solos REN: 2 
Apoios em solos REN: 15 

Cabeceiras de linhas de água e áreas com risco de erosão: 8 
Cabeceiras de linhas de água: 7 

Troço 2A 
Apoios que não ocupam solos REN: 15 
Apoios em solos REN: 10 

Cabeceiras de linhas de água e áreas com risco de erosão: 5 
Cabeceiras de linhas de água: 5 

Troço 2B 
Apoios que não ocupam solos REN: 14 
Apoios em solos REN: 14 

Áreas de infiltração máxima: 11 
Cabeceiras de linhas de água: 3 

Troço 3 
Apoios que não ocupam solos REN: 1 
Apoios em solos REN: 2 
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Áreas com risco de erosão: 1 
Cabeceiras de linhas de água: 1 

O Troço 1 não sobrepassa os leitos de cursos de água REN, o Troço 2A sobrepassa três leitos, 
entre os quais o rio Cávado, o Troço 2B cinco, um dos quais o rio Cávado e o Troço 3 não 
tem qualquer vão sobre este sistema da REN. 

No que respeita às restantes condicionantes que impendem sobre o território abrangido pelo 
projeto, a análise realizada no EIA considera-se adequadamente realizada. 

 

A.2. Uso do solo 

Uma vez que grande parte do projeto aqui em causa já foi analisado em procedimento de AIA anterior, 
entende-se que será útil apenas refletir sobre o que respeita aos Troços 2A e 2B, que são colocados 
como alternativos. 

O Troço 2A corresponde a uma ocupação de áreas essencialmente florestais, manchas florestais mistas 
de eucalipto e pinheiro e algumas de folhosas. 

De acordo com o EIA, a mancha edificada próxima, maioritariamente edifícios habitacionais de 1 ou 2 
pisos, embora registem proximidade de unidades industriais ou armazéns, sendo o registo de maior 
aproximação referenciado no vão 50-51, com uma habitação a 54 m. Referencia 14 situações de 
proximidade, entre os 54 e 124 m. 

Um dos apoios (50) ocupará área industrial existente, afetando vão 49 a 51 solo industrial existente ou 
destinado à sua implantação. 

O Troço 2B incide com maior frequência em zonas de ocupação agrícola de elevado valor (solos RAN ou 
RAN e REN), que serão de milho e vinha, na proximidade de aglomerados rurais ou na proximidade dos 
eixos viários, traduzindo-se numa elevada ocupação efetiva permanente por apoios da linha e 
seguidamente por espaços florestais, que são igualmente de floresta mista de pinheiro e eucalipto para 
produção de bens lenhosos. 

O EIA refere 14 situações de proximidade com edificado habitacional entre os 58 m e 129 m. 

Na afetação da UOPG23, a implantação de apoio em solo de ocupação florestal e o vão associado 
poderão condicionar a ocupação de solo que esta figura de programação de solo visa realizar. 

 

B. Identificação e avaliação de impactes 

Na análise de impactes, o EIA classifica os fatores Ordenamento do Território e Uso do Solo como fatores 
muito importantes. 

Para a fase de construção, os impactes identificados são: 

 Execução da obra e necessária ocupação do solo (limpeza de terreno, estaleiros, acessos 
temporários, implantação dos apoios, circulação de veículos); 

 Preparação do corredor de proteção à linha (limpeza de vegetação (desmatação e abate de 
árvores, corte e decote de árvores nos espaços florestais). 

Para a fase de exploração, considera: 

 Ocupação permanente do solo pelos apoios; 
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 Aspetos paisagísticos, interferência com ordenamento do território e componente social. 

Não considera fase de desativação como suscetível de ocorrer. 

 

B.1. Ordenamento do Território 

Após o estudo das grandes condicionantes face ao PDM de Barcelos, na qual foram ponderadas as áreas 
mais sensíveis, o EIA considera ser expectável que a implantação dos apoios da linha aconteça 
predominantemente em espaços florestais. 

Para a análise de impactes, distingue a sua área de implantação da dos espaços ocupados pela faixa de 
proteção da linha, nas fases de construção e exploração: 

 Identifica como classes condicionadoras à implantação de apoios os Espaços Florestais de 
Produção (12 apoios no troço 2A e 14 no Troço 2B) os Espaços de Atividades Económicas de 
nível II (1 apoio no troço 2A). Para as restantes considera-as compatíveis, dependendo de 
pareceres e autorizações de diversas entidades. Como anteriormente analisado, o 
condicionamento mencionado existe apenas para os Espaços Florestais de Produção, não 
existindo qualquer situação normativa que distinga os espaços de atividades económicas 
mencionados dos restantes espaços destinados a ocupação urbana. 

O EIA classifica os impactes resultantes da construção dos apoios em Espaços Florestais como 
negativos significativos e de magnitude média, esta última em função da área efetivamente 
destruída. A afetação desta classe pela sobrepassagem da linha, condicionando o seu uso induzirá 
impactes negativos, indiretos, muito significativos, dada a necessidade de intervenção a realizar 
(corte de espécies de crescimento rápido - pinheiros e eucaliptos - e de decote das restantes 
espécies) e restrição à vocação de uso prevista, e de magnitude elevada, dada a extensão dos 
espaços florestais que serão atravessados. 

 A implantação de apoios em Espaços Florestais de Proteção (12 no Troço 2A e 4 no Troço 2B) 
está sujeita a parecer das entidades competentes. 

O EIA classifica o impacte respetivo como negativo moderado e de magnitude reduzida. 
A constituição da faixa de proteção induzirá impactes negativos, indiretos, muito significativos e 
de magnitude média a elevada. 

Em relação à afetação do Corredor Ecológico definido no PROF Baixo Minho, definido na 
envolvente do rio Cávado, (2 apoios do Troço 2A e 3 apoios do Troço 2B), considera que a 
sobreposição da linha neste induzirá impactes negativos, temporários ou permanentes 
(dependendo da fase de projeto), certos, localizados, todavia de baixa magnitude e baixa 
significância, face à reduzida área em que incide. 

 Os apoios a concretizar em Espaços Agrícolas de Produção estão igualmente sujeitos a parecer 
das tutelas (2 apoios no Troço 2A e 15 no Troço 2B). 

O EIA considera que a afetação destas áreas irá induzir um impacte negativo, localizado ao local 
de implantação do apoio e de magnitude reduzida, entendendo que a constituição da faixa de 
proteção não condiciona os usos previstos pelo que não ocorrerão impactes negativos. 

Tendo em consideração as características intrínsecas da atividade agrícola da região, a aptidão 
dos solos em causa e as restrições à edificabilidade que originará, entende-se que foi 
desvalorizada a magnitude dos impactes induzidos, que se entende ser elevada. 
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 A afetação da faixa de proteção da linha em Espaços residenciais e de atividades económicas, 
tendo pouca expressão, induzirá impactes negativos, significativos e de baixa magnitude., tendo 
em conta a possibilidade da sobrepassagem poder induzir funcionalidades alternativas 
compatíveis. 

Em síntese, o EIA considera que, de uma forma genérica e para as classes de espaço já enunciadas, o 
projeto será responsável pela ocorrência de impactes negativos diretos, localizados, que serão 
temporários ou permanentes em função da fase de projeto, significativos ou pouco significativos e de 
magnitude média a baixa. 

Para a fase de desativação, que não prevê que ocorra, o EIA indica a ocorrência de impactes positivos, 
certos, localizados, permanentes, de moderada magnitude e pouco significativos, em consequência da 
libertação da área de implantação de apoios e libertação da servidão à LMAT. 

 

B.2. Uso do solo 

 

Ocupação do Solo Troço 2A - Apoios Troço 2B - Apoios 
Floresta Mista 25 21 
Floresta de Folhosas 2 - 
Área agrícola - 12 
Área de ocupação urbana 1 1 

 

No que concerne à afetação de áreas de ocupação agrícola, o EIA menciona perturbação e/ou destruição 
das culturas existentes nos locais onde seja necessário abrir acessos e nos locais de instalação dos 
apoios, sendo possível a afetação das características pedológicas do solo (através da sua movimentação, 
compactação ou contaminação), com impactes negativos indiretos sobre a atividade agrícola ocorrente. 

O EIA classifica os impactes sobre as áreas agrícolas como negativos, diretos, localizados, de reduzida 
magnitude e significância, contudo minimizáveis se adotadas as medidas de minimização preconizadas. 

Atendendo à reduzida dimensão da estrutura fundiária, tipo de agricultura corrente na região, 
frequentemente resultando como atividade complementar da atividade principal, considera-se que estes 
impactes não serão de reduzida magnitude e significância. 

Nas zonas de ocupação florestal o EIA considera os impactes associados à destruição da vegetação na 
zona de implantação dos apoios e plataforma da subestação (afetação que será irreversível) e ao corte 
e/ou abate de vegetação para implementação das faixas de proteção, nas condições necessárias à 
segurança da linha, sem interferir com espécies protegidas ou árvores de fruto. 

Conforme a estruturação das zonas de ocupação florestal distingue os impactes de acordo com a sua 
natureza: 

 Matos: negativos, diretos, localizados, parcialmente reversíveis, de média magnitude, pouco 
significativos, mas minimizáveis se adotadas as medidas de minimização preconizadas; 

 Ocupação florestal (eucaliptal, pinhal, carvalhos): os impactes sobre a ocupação florestal serão 
negativos, diretos, localizados, de elevada magnitude e significância, contudo 
minimizáveis se adotadas as medidas de minimização preconizadas. 
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No que respeita a zonas de ocupação urbana, o EIA considera a perturbação nas acessibilidades e 
emissão de poeiras e ruído, assim como efeitos socioeconómicos, reais ou percebidos na envolvente, a 
nível de qualidade de vida e atividades económicas. 

O EIA classifica os impactes quanto à ocupação humana como negativos, localizados, de média 
magnitude e medianamente significativos. 

 

B.3. Impactes cumulativos 

A consideração dos impactes cumulativos do projeto em avaliação, decorrentes da articulação com outros 
projetos preconizados para a mesma área de estudo, tem em conta os impactes decorrentes da relação 
temporal de implementação e exploração dos mesmos e os efeitos cumulativos em algumas componentes 
ambientais, nomeadamente as outras componentes desta linha, a execução da subestação de Ponte de 
Lima e a presença de outras infraestruturas como o atravessamento da A11, de outras linhas elétricas e a 
proximidade a pedreiras. 

 Fase de construção 
Ordenamento do Território 

Não prevê a ocorrência de impactes cumulativos para este fator na área de implantação do 
projeto, por entender não ocorrer qualquer alteração acrescida nos instrumentos de gestão 
territorial e nas respetivas figuras de planeamento pela construção simultânea dos vários 
projetos, o mesmo sucedendo com as fases sequentes. 

Como já acima mencionado, afigura-se que a ocupação de Espaços Florestais de Produção com o 
projeto implicará alteração ao respetivo normativo regulamentar do PDM em vigor. 

Uso do Solo 

Com a realização simultânea das obras dos diferentes projetos poderá haver uma maior afetação 
dos solos, com maior afetação de áreas temporárias de apoio (estaleiros, utilização de caminhos 
e abertura de acessos). 

 Fase de exploração 
Uso do Solo 

Considera não haver impactes adicionais. 

 

C. Análise de alternativas 

C.1. Ordenamento do Território 

Considerando as classes de espaços que não preveem a implantação do projeto, caracterizada no quadro 
seguinte, e consideradas como mais sensíveis ou com restrições, o EIA considera a situação equivalente. 

 

Classe de espaços Troço 2A Troço 2B 
Florestais de Produção 12 14 
Atividades Económicas Nível II I - 

 

Como atrás mencionado, na análise do PDM de Barcelos não se encontrou sustentação para as restrições 
mencionadas para o espaço de atividades económicas, situação que a ponderar deveria ser equilibrada 
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com a menção de um apoio no Troço 2B numa UOPG. Assim, por esta perspetiva, o Troço 2A seria o mais 
favorável. 

Por sua vez, considerando as condicionantes presentes mais significativas, o EIA conclui que, por este 
ponto de vista, o Troço 2A é o mais favorável. 

 

Condicionantes Troço 2A Troço 2B 
Linhas de água Sobrepassagem, incluindo Rio Sobrepassagem, incluindo Rio 

Recursos geológicos 1 (área de prospeção) 
3 (área potencial) 

6 (área de prospeção) 
RAN 2 15 
REN 10 13 
Povoamentos percorridos por incêndio 3 2 

 

C.2. Uso do Solo 

Para a análise comparativa, o EIA selecionou os fatores: 

 Proximidade a zonas habitacionais; 
 Afetação de zonas sensíveis. 

Para o primeiro facto, considera-as duas soluções como equivalentes. 

Como já anteriormente referido, ambos os troços afetam zonas habitacionais, verificando-se que a 
situação de maior proximidade acontece no Troço 2A e o maior número de ocorrências ocorre no 
Troço 2B. 

Quanto à afetação de áreas agrícola, assume ser mais penalizador o Troço 2B. 

Sobre a afetação de áreas florestais, considera ser mais penalizador o Troço 2A, pela extensão de área 
afetada (27 apoios em 2A e 21 em 2B). 

Considera-se que a menor afetação destas áreas em 2B não será significativa, se se considerar a 
relevância que poderá resultar para os espaços florestais concelhios de uma boa gestão da faixa de 
proteção à linha, que se poderá traduzir, nomeadamente, numa melhor gestão em relação à segurança 
contra incêndios. 

 

C.3. Conclusão 

No que respeita à avaliação global e seleção de solução preferencial, sistematiza-se a posição do EIA e 
resultante da análise realizada: 

 

 
EIA Análise setorial 

Troço 2A Troço 2B Troço 2A Troço 2B 
Ordenamento do Território Equivalentes Mais favorável  
Uso do Solo Equivalentes Mais favorável  

 

D. Medidas de minimização e compensação 

Em fase anterior à obra, recomenda a implementação de diversas medidas que se traduzem 
essencialmente nos Planos de Acompanhamento Ambiental (PAA), Plano de Emergência Ambiental (PEA), 
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Plano de Acessos, Plano de prevenção e Gestão de resíduos de Construção e Demolição, formação de 
trabalhadores e divulgação do projeto à população. 

As medidas propostas relacionam-se com a eleição de local, regras de limpeza e preparação, o seu 
funcionamento e exploração e ainda gestão de resíduos, conjunto de regras a observar na utilização de 
acessos existentes e de acessos temporários e posterior desativação de estaleiros e das áreas afetas à 
obra. 

Para as fases de construção e exploração, propõe medidas de redução e salvaguarda das áreas sujeitas a 
ocupação pela obra, cuidados específicos em função da ocupação de solo nas diversas áreas do projeto e 
de redução de ruído, poeiras e salvaguarda de contaminação de solo e águas. 

Medidas específicas - Ordenamento de Território 

M1, que se refere à implementação do PAA; 

M4, implementação do PEA; 

M9, implementação do Plano de Acessos, privilegiando os existentes ou intervencionados por outras 
obras, em detrimento de abertura de novos; 

M3, ações de formação de sensibilização ambiental dirigida a trabalhadores e encarregados, 
relativamente às ações suscetíveis de causar impactes ambientais e às medidas de minimização a 
implementar, designadamente normas e cuidados a ter no decurso dos trabalhos; 

M5, restrição à localização de estaleiros, preconizando áreas industriais/industrializadas ou 
previamente infraestruturadas e vedadas e respetivo conjunto de restrições associadas à 
proximidade de agentes suscetíveis (ocupação humana, proximidade de zonas de proteção de 
património, normas de proximidade a linhas de água, áreas de sensibilidade ambiental acrescida, 
etc.); 

M10, regras para os novos acessos: traçado mais curto, evitando sempre que possível RAN e REN, 
evitar os melhores solos e as culturas mais importantes, reduzindo ao mínimo o corte de árvores e o 
abate de flora autóctone, decapagem do solo e o corte de vegetação, evitando toda a circulação fora 
dos trilhos; 

M28, balizar as áreas florestais cuja área de intervenção deverá ser a estritamente necessária. 

Medidas específicas - Uso do Solo 

Para além das comuns ao fator anterior (M1, M4, M5, M9, M10 e M28) estabelece ainda: 

M6, restrição da limpeza do revestimento vegetal da área de estaleiro ao mínimo possível; 

M7, as áreas sobrantes da preparação dos estaleiros deverão ser conduzidas a depósitos temporários 
e o solo arável que resultar desta operação e da abertura de novos acessos, deverá ser armazenada 
para reposição de terra vegetal em zonas mobilizadas; 

M102, organização de local da obra próprio para a lavagem de resíduos de betão, garantindo-se que 
as lavagens de autobetoneiras seja exclusivamente executada em central de betonagem; 

M102.1, Prever bacia de lavagem com geotêxtil que receberá os resíduos de betão a encaminhar 
para destino final; 

M48, implementar meios de contenção de derrames junto aos locais de utilização de substâncias e 
preparações perigosas; 
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M12, quando houver necessidade de criar interrupção nos acessos existentes para execução de 
novos, garantir os acessos às propriedades afetadas, repondo-se no final da obra as condições 
originais de acessibilidade; 

M107, desativar a área afeta aos trabalhos da obra, desmontando estaleiros, removendo todos os 
equipamentos, maquinaria, depósitos de materiais e qualquer intervenção relacionada com a 
atividade do estaleiro; 

M110, proceder à reposição ou substituição quando necessário, de quaisquer infraestruturas, 
equipamentos ou serviços existentes nas zonas de obra e adjacentes que tenham sido afetadas pelo 
decurso da obra; 

M111, proceder à recuperação de caminhos e vias utilizadas, assim como os pavimentos, passeios 
públicos, muros, vedações e outras divisórias que tenham sido afetados pelas obras; 

M106, recuperar acessos existentes afetados, que tenham sido usados para aceder aos locais da 
obra; 

M105, desativar acessos abertos que não tenham utilidade posterior, procedendo à reposição de 
condições para regeneração do coberto vegetal, através da descompactação do solo; 

M109, reposição de todas as áreas afetadas e áreas envolventes perturbadas pela obra, procedendo 
à criação de condições para a regeneração natural do coberto vegetal ou reativação das áreas 
agrícolas; 

M108, separar as terras resultantes da decapagem do solo, separando-as para posterior reutilização 
na recuperação de áreas afetadas temporariamente. 

As medidas de minimização apresentadas são as estritamente necessárias para a fase de construção do 
projeto, com vertentes específicas consoante a ocupação de solo em causa e apontando para a reposição 
de condições que conduzam à situação anterior à obra, não sendo referidas medidas compensatórias. 

Considerando a extensão de espaço florestal que o projeto afeta, considera-se útil propor que se adote 
medidas compensatórias que se traduzam em ações de formação dirigidas à população e repartidas por 
vários anos, com o objetivo de divulgar técnicas de erradicação de infestantes, divulgue a experiência das 
melhores práticas a adotar no coberto florestal da faixa de servidão da linha e sua envolvente, quer do 
ponto de vista económico, quer do ponte de vista de segurança contra incêndio, assim como formação 
sobre valorização dos produtos florestais, limpeza e prevenção de risco de incêndio. 

Considerando a grande extensão de áreas percorridas por incêndio, caso haja no concelho áreas de 
baldios que os tenham sofrido, deveria ser considerada a compensação de realização e implementação de 
projetos de reflorestação adequados, que retribuam à população e ao Município o ónus da implantação 
desta estrutura. Sugere-se ainda que, mediante anuência dos proprietários, nos casos em haja afetação 
de parcelas afetadas pelo projeto, que se realize a limpeza dos mesmos, atribuindo os produtos aos 
proprietários, caso manifestem a sua concordância. 

 

E. Conclusão 

Da avaliação dos fatores Ordenamento do Território e Uso do Solo, considera-se que poderá ser emitido 
parecer favorável condicionado. 

No que respeita ao Ordenamento do Território, o projeto prevê uma ocupação predominante de Espaços 
Florestais, de Proteção e de Produção, não sendo admitido este uso em Floresta de Produção, não sendo 
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assim compatível com o PDM em vigor, estando este uso sujeito a parecer das entidades responsáveis 
pelas condicionantes presentes em Floresta de Proteção. A situação de incompatibilidade poderá ser 
ultrapassada por clarificação da regulamentação específica do PDM de Barcelos. 

No que se prende com a afetação de solos de Reserva Ecológica Nacional, tendo como base a recente 
publicação da revisão da REN e o recurso a cartografia com algumas limitações, foi necessário solicitar a 
revisão da análise desta condicionante, a sua quantificação e no que respeita quer ao projeto das linhas, 
quer ao plano de acessos, não tendo sido apresentada resposta em tempo útil. 

No âmbito do fator Uso do Solo, entende-se que foi subvalorizada a afetação das áreas agrícolas face à 
tipologia da ocupação deste solo no concelho de Barcelos. 

A avaliação sectorial dos fatores predominantes da análise comparativa dos Troços 2A e 2B, utilizando os 
mesmos critérios do EIA, indicam como a alternativa preferencial em ambos fatores a solução do 
Troço 2A. 

Considerando as características do projeto, as medidas de minimização apresentadas que se relacionam 
exclusivamente com a implementação do projeto, sugere-se a adoção de medidas de compensação com o 
objetivo de relevar o peso da incidência do projeto em áreas florestais, traduzidas em ações de formação 
dirigidas à população e proprietários, renovadas temporalmente por forma a poder acompanhar, 
eventualmente, a evolução da fase de exploração do projeto, com o objetivo de divulgar técnicas de 
erradicação de infestantes, soluções das melhores práticas a adotar na exploração do coberto florestal da 
faixa de servidão da linha e sua envolvente próxima, do ponto de vista económico e do ponte de vista de 
segurança contra incêndio, formação sobre valorização dos produtos florestais, limpeza e prevenção de 
risco de incêndio. 

Considerando a grande extensão de áreas percorridas por incêndio e havendo no concelho áreas de 
baldios que os tenham sofrido, propõe-se ser considerada a realização e implementação de projetos de 
reflorestação adequados como medida de compensação, que retribuam à população e ao Município o 
ónus da implantação desta infraestrutura de distribuição de energia elétrica. 

Sugere-se ainda que, mediante anuência dos proprietários, nos casos em haja afetação de parcelas pelo 
projeto, que se realize a limpeza das mesmas, atribuindo os produtos aos proprietários, caso manifestem 
a sua concordância. 

 

6.5. SÓCIO-ECONOMIA 

A. Caracterização da situação de referência 

O EIA apresenta informação relativa às caraterísticas e dinâmicas socioeconómicas e socioculturais das 
freguesias atravessadas pelo projeto, através da distribuição da população no território e da estrutura e 
da especialização das atividades económicas. No período entre 2001 e 2011, registou-se um aumento 
relevante na densidade populacional na sub-região do Cávado (+4,33%). A nível concelhio, verifica-se 
que a densidade populacional do concelho de Barcelos regista um decréscimo a par com as freguesias 
atravessadas, com exceção das freguesias de Perelhal, Fornelos e Carapeços, onde se registaram 
tendências positivas significativas. 

Barcelos apresenta um valor positivo do saldo natural, que corresponde à relação entre as taxas de 
natalidade e de mortalidade, e um saldo migratório negativo, demonstrando que este concelho não é 
detentor de uma capacidade de retenção da população natural. 
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Constata-se um aumento populacional na década de 1991/2001 e um decréscimo populacional na década 
de 2001/2011, sendo o saldo global, nos últimos 20 anos, positivo. 

A nível de freguesia, constata-se apenas o aumento de população nas freguesias mais urbanas, como 
Perelhal, Fornelos e Carapeços, com tendências positivas significativas. Da análise da estrutura etária, 
assinala-se o envelhecimento da população entre os dois últimos censos em todas as escalas geográficas 
consideradas. Quanto à população em idade ativa (25-64 anos), o concelho regista um aumento superior 
ao registado na Região Norte, entre 2001 e 2011. 

Relativamente à estrutura económica, o concelho de Barcelos regista uma taxa de atividade igual à taxa 
da sub-região do Cávado, de 49,6%. A freguesia de Pereira é a freguesia atravessada que apresenta a 
maior taxa de atividade em 2011 (53,8%). Verifica-se ainda, e de acordo com os dados apresentados, 
que cerca de 3% da população trabalha no setor primário, 54,3% no setor secundário e 42% no setor 
terciário. 

O EIA apresenta também uma caraterização da área de estudo em termos da dinâmica urbana, das 
principais atividades económicas, industriais e acessibilidades. 

De uma forma geral, o concelho de Barcelos é dominado por áreas agrícolas, que correspondem 
maioritariamente a zonas de plantação de milho e a vinhas, frequentemente integradas numa mesma 
parcela, com implantação de vinha na bordadura dos terrenos, junto aos aglomerados rurais 
frequentemente localizados na proximidade das estradas nacionais e municipais. Verifica-se a existência 
de áreas de regadio tradicional mas que não são afetados pelos troços em análise. 

Registam-se também algumas zonas de pomar, normalmente junto às habitações. De salientar a 
presença de algumas exploração agro-pecuárias que tornam o concelho de Barcelos um dos maiores 
produtores de leite da região. Da análise dos traçados avaliados, verifica-se que no Troço 2B ocorrem 10 
apoios implantados em áreas agrícolas de plantação de milho e outros 2 apoios implantados no limite 
entre plantações de milho e floresta mista. Nos restantes troços não se regista qualquer afetação deste 
tipo de áreas. 

O espaço florestal ocupa cerca de um terço do território e é caraterizado por floresta inserida em espaço 
agrícola e social. A floresta em maciço florestal contínuo é caraterizada por ser constituída por áreas 
ocupadas por grandes machas florestais arborizadas dominadas pelo pinheiro e pelo eucalipto. No EIA é 
referido que a maioria dos apoios do projeto se implanta em zonas de floresta mista, registando-se 
10 apoios no Troço 1, 25 apoios no Troço 2A, 22 apoios no Troço 2B e 2 apoios no Troço 3. No Troço 2B 
ocorrem ainda 2 apoios implantados no limite entre plantações de milho e floresta mista. No Troço 1 
identificam-se 6 apoios em zonas de matos e 2 apoios em zona de eucaliptal. No total dos troços 
avaliados, as áreas florestais correspondem a 61,8% da área total avaliada. 

Quanto às Áreas Urbanas, o território carateriza-se essencialmente pela construção dispersa ou linear ao 
longo das vias, assim como por pequenos aglomerados de caráter rural nos quais predomina a habitação 
unifamiliar com moradias de 1 a 2 pisos. Estes edifícios estão, em grande parte dos casos, associados a 
propriedades nas quais se verifica a exploração agrícola e produção pecuária. Na totalidade dos troços em 
estudo verifica-se a existência de edificado habitacional no Troço 1, Troço 2A, Troço 2B e Troço 3, 
correspondendo a 1,2% da totalidade dos troços avaliados. 

No que se refere às áreas industriais/zonas empresariais constatou-se que no interior da área em 
avaliação delimitam-se espaços de atividades económicas de nível II (abrange as zonas industriais 
existentes, infraestruturadas, objeto de loteamento industrial, …) e de nível III (indústria existente, 
comércio ou serviços, com presença significativa no território), nomeadamente no Troço 2A. 
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Verifica-se também a existência de algumas áreas potenciais de pedreiras apenas no Troço 2B e áreas de 
contrato de prospeção e pesquisa de estanho, ouro, prata, cobre, zinco, chumbo, arsénio, antimónio e 
volfrâmio no Troço 2A, Troço 2B e Troço 3. 

O EIA refere a existência de várias indústrias no Troço 1 (armazém, indústria de têxteis, serração, metal e 
parque de materiais e equipamentos entre o vão 22-23), algumas indústrias no Troço 2A (nomeadamente 
junto ao apoio 47, entre os apoios 49 e 51 onde existe um armazém de calçado, indústria de eletricidade 
e climatização, lavandaria e tinturaria industrial, entre outras, assim como duas indústrias no vão 52-53 e 
mais uma no vão 61-62), no Troço 2B existe um armazém junto ao apoio 55B e uma indústria no 
57B-58B e no troço 3 existem duas indústrias no vão 65-66. Não foram identificados empreendimentos 
turísticos no Concelho, e quanto a áreas de lazer ou culto, verificou-se que existem partes do Caminho de 
Santiago na área em avaliação, nomeadamente no Troço 1 entre o apoio 22 e o 23 a existência de uma 
zona de merendas com algum sinal de abandono junto à Estrada Nacional 103 no Troço 1 (vão 34-35) e 
do parque de jogos de Perelhal com 2 campos de futebol no Troço 2B (junto ao apoio 45). 

O EIA apresenta a caraterização detalhada do tipo de ocupação do solo. 

Salienta-se da informação apresentada, a existência, no Troço 1, no vão entre o P21 e P23, de um campo 
de futebol, um reservatório de água, a EN204, algumas habitações (povoação de Portela) estando a mais 
próxima a 75 m, algumas áreas agrícolas e prados. Na envolvente deste vão, igualmente junto à estrada, 
localizam-se diversas áreas industriais/empresariais (VLU Têxteis, Lda, Irmãos Coutada, Lda, Govil 
Metalização, Lda), uma serração e um parque de equipamentos e materiais. No vão dos apoios P23 ao 
P24 registam-se, na sua envolvente próxima, uma área de vinha e duas habitações (estas, a mais de 
150 m). Na envolvente do vão P33 a P34 regista-se uma habitação, a cerca de 135 m, e uma zona de 
merendas, em pedra. 

No Troço 2A, no vão P40 a P41 existe uma habitação, a 95 m a norte, e uma exploração pecuária, a sul, 
rodeada de uma área de plantação de milho. No vão entre o P45 e o P46 regista-se a presença de 
habitações da povoação de Coutada, a sudoeste da linha, encontrando-se a mais próxima a 106 m. 

A 128 m, a noroeste do apoio 47, localiza-se uma indústria têxtil (ATB - Acabamentos Têxteis de 
Barcelos) e na proximidade do apoio 49 uma outra indústria têxtil (Irmãos Rodrigues Confeções, S. A.). 

O vão dos apoios P49 ao P50 sobrepassa a EN205, ao longo da qual a ocupação humana é significativa. 
A linha sobrepassa uma pequena extensão de floresta mista e uma área significativa de plantações de 
milho. Na sua envolvente, localiza-se uma estufa e algumas áreas industriais, nomeadamente, na 
proximidade do apoio 49, junto à EN205, as empresas Marques e Lima, Eletricidade e Climatização, Lda. 
e Armazém Calçado de Santa Cruz, Lda., e de duas indústrias junto ao apoio 50, uma de transformação 
de granitos (empresa Grama) e uma de têxtil (Carcemal, Malhas e Confeções, Lda). 

A sudoeste do traçado, localiza-se ainda o limite da área urbana da povoação de Gilmonde, encontrando-
se a habitação mais próxima a 104 m da linha. No vão entre o apoio 50 e o 53 existe, na proximidade, 
uma plantação de milho. 

Identifica-se uma exploração pecuária e um apoio agrícola. A oeste do traçado, registam-se duas 
habitações, encontrando-se a mais próxima a 54 m. Identificam-se algumas habitações a Este do apoio 
52, no limite da povoação de Monte de Cima, encontrando-se a mais próxima a cerca de 84 m de 
distância. Junto a estas habitações, identifica-se ainda uma zona industrial, de natureza não identificada. 
O vão dos apoios 52 e 53 sobrepassa a auto-estrada A11 e o CM1111. A habitação mais próxima, da 
povoação de Monte de Cima, encontra-se a 140 m. Este vão, para além da proximidade à área industrial, 
mais próxima do apoio P52, regista, ainda, na envolvente uma indústria têxtil (Confeções Maria Júlia, 
Lda). Entre os apoios 54 e 56 identificam-se algumas habitações, no limite da povoação de Bouça, 
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encontrando-se a mais próxima a cerca de 92 m de distância. Junto a estas habitações, identifica-se 
ainda uma plantação de milho. Existem algumas habitações no limite da povoação de Pedrejo, 
encontrando-se a mais próxima a cerca de 61 m de distância, com plantações de milho. 

Na envolvente do P60 também se assinalam algumas plantações de milho. A Este do vão identificam-se 
algumas habitações pertencentes à povoação de Arroteia, estando a mais próxima a 115 m de distância. 
O Apoio 61 localiza-se numa pequena área de floresta mista de pinheiro e eucalipto totalmente rodeada 
de plantações de milho. A Este do apoio registam-se algumas habitações pertencentes à povoação de 
Arroteia, estando a mais próxima a 124 m de distância. O vão até ao apoio 62 atravessa zonas de 
plantação de milho e na envolvente do vão identificam-se algumas habitações localizadas junto à EM553 
pertencentes às povoações de Aldeia e Cortinhal, estando a mais próxima a 61 m de distância. 

O apoio 62 localiza-se numa pequena área de folhosas totalmente rodeada de plantações de milho. 

A norte do apoio, junto à EM553, registam-se duas estufas e habitações pertencentes às povoações de 
Aldeia e Cortinhal, estando a mais próxima a 153 m de distância do apoio. O vão atravessa zonas de 
floresta mista e de matos e de plantação de milho, identificando-se uma habitação a 121 m a oeste do 
vão. O apoio 63 localiza-se numa área de floresta mista de pinheiro e eucalipto, registando-se, na 
envolvente, zonas de olival e de plantação de milho. O vão atravessa zonas de plantação de milho e de 
folhosas, observando-se na sua envolvente uma casa, a 111 m de distância, pertencente à povoação de 
Ribeira. 

No Troço 2B, salienta-se o vão entre o P44B e o P46B que atravessa zonas de floresta mista, registando, 
na envolvente, o Campo/Parque de Jogos de Perelhal e uma habitação, a 121 m de distância da linha. 
Identificam-se algumas habitações dispersas na envolvente do vão, encontrando-se a mais próxima a 
72 m a este do traçado. O apoio 46B localiza-se em área de plantação de milho, mas na estrema da 
propriedade, junto à EN103-1. A linha sobrepassa plantações de milho e existem algumas habitações 
dispersas na envolvente do vão, encontrando-se a mais próxima a 58 m a Oeste do traçado. O P47 
implanta-se na proximidade do limite de uma plantação de milho, no seu interior e regista duas 
habitações a Noroeste, estando a mais próxima a 84 m de distância do apoio. O vão até ao apoio 49 
atravessa plantações de milho e uma mancha de floresta mista. Identifica-se uma habitação a 72 m a 
este do vão. O P48 implanta-se na proximidade do limite de uma plantação de milho e o vão segue 
atravessando o CM1024, uma plantação de kiwi e pequenas extensões de floresta mista e de plantação 
de milho. A Oeste do traçado identifica-se uma área de vinha e duas habitações, estando a mais próxima 
a 117 m. O apoio P54B localiza-se numa plantação de milho. O vão até ao apoio P55B atravessa 
plantações de milho e floresta mista. Registam-se 3 habitações numa envolvente alargada, estando a 
mais próxima a 58 m a sudoeste. P57B Localiza-se em área de plantação de milho, junto da qual se 
observa uma estufa e, mais afastada, uma área de vinha. 

O vão até ao apoio 58B atravessa a autoestrada A11, a EN205 e plantações de milho. Identificam-se 
algumas habitações dispersas na envolvente do vão, encontrando-se a mais próxima a 86 m a sul do 
traçado. O apoio 58B localiza-se em área de plantação de milho, a sul da zona non aedificandi da 
autoestrada A11. Na sua envolvente identificam-se 3 habitações, encontrando-se a mais próxima a 88 m 
de distância. O P59B Implanta-se no limite entre área de plantação de milho e mancha de floresta mista. 
Na sua envolvente regista-se a presença de uma estufa, de diversos apoios agrícolas e de algumas 
habitações, estando a mais próxima a 109 m. O vão entre P63B P64B atravessa plantações de milho e 
sobrepassa uma estufa. Identificam-se habitações a este do vão, na proximidade do apoio 64B, estando a 
mais próxima a 129 m da linha. O P69B Localiza-se em área de plantação de milho. 
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Por fim o Troço 3 localiza-se em área de floresta mista e atravessa plantações de milho e zonas de 
floresta mista. Sobrepassa o CM1121, ao longo da qual de localizam diversas habitações, integradas nas 
povoações de Outeiral e Boco, assim como uma exploração pecuária e alguns edifícios industriais. 
A habitação mais próxima implanta-se a 62 m da linha. 

 

B. Identificação e avaliação de impactes 

No que se refere ao Ambiente Social, durante a fase de construção da linha em análise, serão expectáveis 
impactes positivos locais, ao nível da geração de emprego na obra e da presença de trabalhadores, 
introduzindo, potencialmente, alguma dinâmica económica nos serviços disponibilizados nas povoações 
mais próximas, sobretudo, no ramo da restauração e alojamento. 

Estes impactes, embora positivos, apresentam um caráter temporário e uma incidência muito local e, 
consequentemente, serão considerados como de magnitude reduzida e não significativos. 

As atividades de construção da linha, nomeadamente, a abertura de acessos temporários, a circulação de 
maquinaria e veículos, a instalação e operação de estaleiros e as atividades de obra propriamente ditas, 
poderão causar algumas perturbações e/ou afetação temporárias da qualidade de vida das zonas 
habitadas ou habitações dispersas, que se localizem nas proximidades da linha devido ao aumento da 
poluição sonora e da degradação pontual da qualidade do ar. Verifica-se a presença de alguns 
aglomerados habitacionais na proximidade do traçado da linha em estudo, sendo que as habitações mais 
próximas de cada troço se encontram a 75 m do vão P22-P23 (Troço 1), a 54 m do vão P50-P51 
(Troço 2A), a 58 m dos vãos 46B-47B e 55B-56B (Troço 2B) e a 62 m do vão P65-P66 (Troço 3). 
Verificam-se ainda cerca de 15 situações de edificados habitacionais, entre os 50 e os 100 m de distância 
de proximidade da linha (1 no Troço 1, 7 no Troço 2A, 6 no Troço 2B e 1 no Troço 3). Considera-se assim 
que os impactes sobre as áreas humanizadas são negativos, localizados, de média magnitude e 
medianamente significativos. 

Os impactes sobre as zonas de ocupação agrícola e atividades agrícolas durante a fase de construção 
estão relacionados com a perturbação e/ou destruição das culturas existentes nos locais onde seja 
necessário abrir acessos e nos locais de instalação dos apoios. Complementarmente, a afetação das 
caraterísticas pedológicas do solo (através da sua movimentação, compactação ou contaminação), poderá 
ainda ser responsável por impactes negativos indiretos sobre a atividade agrícola ocorrente. No que 
respeita às áreas agrícolas existentes nas zonas do traçado da linha, verifica-se que apenas ocorre 
afetação no Troço 2B, onde se regista a presença de 12 apoios neste tipo de ocupação, sendo expectável 
a afetação de cerca 4 800 m2, correspondente a cerca de 22,6% da afetação do projeto, caso se opte 
pelo Troço 2B. De salientar, contudo, que a implantação de alguns dos apoios está no limite das parcelas, 
pelo que se prevê que a afetação temporária possa vir a ser menor do que esta estimativa. 

Considera-se que os impactes sobre as áreas agrícolas serão negativos, diretos, localizados, de reduzida 
magnitude e significância, contudo minimizáveis. 

Em matéria de ocupação florestal (eucaliptal, pinhal, carvalhos) os principais impactes do projeto durante 
a fase de construção estão relacionados com a necessidade de proceder ao abate e/ou decote de 
vegetação para a implantação dos apoios e caminhos de acesso, quando estes se situem em zonas 
florestadas, assim como para o estabelecimento da faixa de proteção da linha. Verifica-se que na 
envolvente direta dos apoios predomina a floresta mista (com carvalhos, eucaliptos e pinheiros), por 
vezes associados a matos, e algumas manchas de floresta de folhosas, sendo a área florestal 
potencialmente afetada igual a 16 400 m2 ou 14 000 m2, consoante se opte pelo Troço 2A ou pelo 
Troço 2B, respetivamente, o que corresponde, a 87,2 ou 66,0 % do total da área temporariamente 
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afetada por cada. Este corresponde, efetivamente ao impacte negativo com maior magnitude do projeto, 
em matéria de ocupação do solo. Da análise dos perfis longitudinais do projeto de execução verifica-se a 
necessidade de cortar ou decotar elementos arbóreos em praticamente todos os vãos que sobrepassam 
áreas florestais. Face ao exposto, concluiu-se que os impactes sobre a ocupação florestal serão negativos, 
diretos, localizados, de elevada magnitude e significância, contudo minimizáveis. 

A implantação de apoios em propriedades privadas (terrenos agrícolas ou zonas florestais) poderá ser 
vista como um prejuízo. Estas atividades implicarão uma perda de rendimentos correspondente, 
relativamente ao qual os proprietários são indemnizados. Considera-se este impacte como negativo, 
direto, localizado, temporário e parcialmente reversível, de magnitude média e com significado apenas 
local. 

A abertura de caminhos para aceder aos apoios poderá obrigar à necessidade de atravessamento e/ou 
ocupação de propriedades privadas e campos cultivados. Esta situação pode causar prejuízos reais ou ser 
percebido de forma negativa pelos proprietários. Contudo, este impacte será previsivelmente de baixa 
magnitude e não significativo, tendo em conta a existência de alguns caminhos rurais que deverão ser 
aproveitados e o facto de estas atividades serem acompanhadas de uma negociação prévia com os 
proprietários. 

Na fase de exploração os impactes no uso do solo devem-se à ocupação irreversível do solo na zona de 
implantação dos apoios, restrições a usos do solo futuros, e o condicionamento na servidão administrativa 
numa faixa de 45 m centrada no eixo da linha. 

Relativamente à área permanentemente ocupada devido à implantação de apoios salienta-se que o total, 
optando pelo Troço 2A, ocupa cerca de 5 524 m2 de área de matos florestas de folhosas e floresta mista, 
e o total, com o Troço 2B, ocupa cerca de 6 000 m2, de floresta mista e área agrícola. 

A área ocupada devido à faixa de proteção corresponde a 89 ha no Troço 2A de matos floresta mista e 
floresta de folhosas e 94 ha no Troço 2B de floresta mista e área agrícola. 

Assim, atendendo ao facto de se verificarem usos diversos no interior da faixa de proteção da linha, é 
expectável que ocorram impactes negativos, localizados, irreversíveis, permanentes mas de reduzido 
significado, considerando que a ocupação mais representativa desta faixa corresponde a matos, para 
além da reduzida afetação que a implantação da servidão implica. Apenas nos espaços florestais de 
eucalipto e pinheiro (espécies de crescimento rápido que serão cortadas) se considera o impacte negativo 
de significado médio, sendo para os restantes espaços florestais – florestas de carvalho, o impacte é de 
reduzido significado (na medida em que estas espécies apenas necessitam de decote). 

O facto de na faixa sobrepassada pela linha, ficarem impedidos os povoamentos florestais com espécies 
de crescimento rápido, poderá traduzir-se numa perda de valor económico dos terrenos afetados, com 
consequentes prejuízos para os donos das propriedades. Contudo, em termos económicos, essas 
situações são devidamente salvaguardadas através das indemnizações correspondentes. Atendendo à 
ocupação florestal na região de implantação do projeto, considera-se que este impacte pode assumir uma 
natureza pouco significativa. 

Durante a fase de exploração da linha em análise, far-se-ão sentir os principais impactes positivos de 
caráter permanente do projeto, que resultam do reforço da estrutura de rede elétrica, garantindo, em 
simultâneo, o escoamento da produção adicional de energia de origem hidroelétrica da bacia do Cávado 
para a zona do Grande Porto e Distrito de Aveiro, a melhoria da segurança de abastecimento da energia 
fornecida à Rede de Distribuição, a criação de condições para construir uma nova Interligação com a rede 
elétrica de Espanha na zona do Minho (contribuindo assim para o reforço do MIBEL) e potenciar a 
receção de novos centros produtores (offshore e eólicos). Os impactes da exploração da linha são assim 
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positivos, na medida em que a sua concretização se traduz em maior eficácia e qualidade nos serviços de 
fornecimento de energia. 

Um dos principais impactes percebidos pela população relativamente à presença de linhas elétricas 
prende-se com a sobrepassagem de edificações, embora essa sobrepassagem não implique a 
impossibilidade dos usos atuais dos edifícios que são sobrepassados. 

Refira-se ainda que a abertura e/ou melhoria de acessos aos locais de implantação dos apoios poderão 
ter reflexos positivos sobre a acessibilidade dos terrenos situados nas imediações podendo vir a constituir, 
assim, um impacte positivo indireto, caso os proprietários optem pela sua manutenção. 

 

C. Medidas de minimização 

No EIA são propostas Medidas de Minimização Gerais com as quais se concorda. 

Na fase prévia à obra deverão ser implementadas as seguintes medidas: 

 Promover a divulgação do projeto pelos meios locais, por exemplo, nas Juntas de Freguesia e 
adotar um dispositivo de atendimento ao publico para a receção de reclamações, sugestões e/ou 
pedidos de informação sobre o projeto, o qual deve estar operacional antes do início da obra 
(M2). 

 Comunicar o início da construção à Câmara Municipal de Barcelos e Juntas de Freguesia 
(Freguesia de Aborim; União das freguesias de Campo e Tamel (São Pedro de Fins); Carapeços; 
União das freguesias de Tamel (Santa Leocádia) e Vilar do Monte; União das freguesias de Vila 
Cova e Feitos; União das freguesias de Creixomil e Mariz; Perelhal; Fornelos; Vila Seca; Gilonde; 
Carvalhal; Pereira; União das freguesias de Milhazes, Vilar de Figos e Faria; Paradela) 
atravessadas pelo projeto; 

 Disponibilizar um número de atendimento ao público e assegurar a realização de reuniões quando 
necessário; 

 Afixar o número de atendimento ao público à entrada do estaleiro e em cada frente de obra; 
 Disponibilizar livros de reclamações, sugestões e/ou pedidos de informação sobre o projeto nas 

juntas de freguesia; 
 Contactar telefonicamente, com periodicidade mensal, as juntas de freguesia. 
 Caso existam, proceder ao levantamento das reclamações/pedidos de informação do mês 

presencialmente nas juntas de freguesia; 
 Proceder ao encaminhamento de reclamações e pedidos de informação; 
 Após a reposição das condições iniciais, proceder à recolha dos livros de reclamações existentes 

nas juntas de freguesia e proceder à entrega de cartões com o contacto em fase de exploração; 
 Os resultados do acompanhamento deverão ser inseridos no Relatório Final de Supervisão e 

Acompanhamento Ambiental. 

Não foi apresentada uma proposta de monitorização no âmbito do fator em apreço. Contudo, considera-
se que deverá ser implementado um mecanismo expedito para receção de reclamações ou pedidos de 
esclarecimento, que deverão ser registadas e analisadas, devendo ser reportado o desenvolvimento dado 
aquando o envio dos Relatórios de Acompanhamento Ambiental. 
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D. Análise de alternativas e Conclusão 

De um modo geral, e no âmbito do fator “Socioeconomia” considera-se que os impactes negativos do 
projeto, durante a fase de construção, relacionados com a perturbação e afetação temporárias da 
qualidade de vida das povoações, a perturbação e/ou destruição de produções florestais existentes e das 
culturas agrícolas pela colocação de apoios preferencialmente na extrema das parcelas são pouco 
significativos, por serem temporários e minimizáveis. 

Na fase de exploração, os impactes no uso do solo que se devem à ocupação irreversível do solo na zona 
de implantação dos apoios e ao condicionamento na servidão administrativa, situações devidamente 
salvaguardadas através das indemnizações correspondentes, bem como os impactes induzidos pela 
perceção negativa devido à presença da linha, são considerados impactes negativos pouco significativos. 

Como impactes positivos, considerados significativos, salienta-se, na fase de construção, a geração de 
emprego e o desenvolvimento da dinâmica económica nos serviços e, na fase de exploração, o reforço da 
estrutura de rede elétrica, a melhoria da segurança de abastecimento da energia e a criação de condições 
para construir uma nova Interligação com a rede elétrica de Espanha na zona do Minho (contribuindo 
assim para o reforço do MIBEL) e potenciar a receção de novos centros produtores (offshore e eólicos). 

Relativamente à análise comparativa das alternativas propostas, salienta-se a inexistência de habitações 
ou quaisquer outros usos sensíveis a menos de 50 m de distância da linha, em qualquer dos troços. 
A situação de maior proximidade no Troço 2A ocorre no vão P50-P51, onde se regista uma habitação a 
cerca de 54 m da linha, identificando-se outras sete habitações numa envolvente de 50-100 m de 
distância ao traçado. Já no que se refere ao Troço 2B, regista-se um afastamento de 58 m a duas 
habitações, nos vãos P46B-P47B e P55B-P56B, e seis habitações entre os 50 e 100 m de distância ao 
traçado. Deste ponto de vista, as duas soluções são consideradas equivalentes no EIA. 

No Troço 2A a presença de zonas habitadas ocorre com uma maior densidade de habitações, nem 
sempre associadas a áreas agrícolas, enquanto no Troço 2B as habitações são mais dispersas e 
geralmente rodeadas de campos de milho. 

Do ponto de vista das áreas agrícolas, o Troço 2B é claramente mais penalizador, uma vez que regista 
doze apoios em zonas de campos de milho, enquanto o Troço 2A apenas regista dois. Em matéria de 
espaço florestal, o impacte do Troço 2A é mais significativo, considerando a maior extensão de terrenos 
florestais que atravessa. 

No EIA, para o fator Socioeconomia, os troços alternativos são considerados equivalentes, avaliação que 
se considera adequada face ao exposto na presente apreciação. 

Assim, considera-se poder ser emitido parecer favorável ao projeto apresentado, condicionado à aplicação 
das medidas de minimização gerais e específicas e programa de monitorização adicional para a 
Socioeconomia, assim como o cumprimento das medidas específicas para o Ambiente Sonoro propostas 
no âmbito do respetivo fator. 
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6.6. AMBIENTE SONORO 

O enquadramento legal que dá suporte à avaliação deste fator é o Regulamento geral do Ruído (RGR2007), 
correspondente ao Decreto-Lei n.º 9/2007, de 17 de janeiro, que estabelece os períodos de referência 
(diurno, entardecer e noturno) e parâmetros de caracterização do ambiente sonoro (Lden, Ln e LAeq de 
cada um dos períodos do dia), assim como os valores limite de exposição sonora e o critério de 
incomodidade sonora. 

O concelho de Barcelos, atravessado pelo traçado desta LMAT já tem aprovada uma carta de zonamento 
acústico, na qual faz a classificação do seu território em zonas mistas e sensíveis. Existe uma parte do 
seu território que não foi objeto de classificação, pelo que os recetores sensíveis que aí se localizam são 
equiparados a zonas mistas ou sensíveis em função dos usos existentes nas suas proximidades. 

As campanhas de medição para caracterização da situação existente seguiram os documentos normativos 
nacionais, em vigor, nomeadamente as Normas Portuguesas NP ISO 1996-1:2011, NP ISO 1996-2:2011 
“Acústica - Descrição e medição do ruído ambiente”. 

 

A. Caracterização da situação de referência 

Com base na caracterização da ocupação do solo e em trabalho de campo foram identificados os 
recetores sensíveis que se localizam no interior dos troços em avaliação. Segundo o proponente, “não 
existem recetores numa envolvente de 50 m ao eixo do traçado da linha em avaliação, não significando 
que a menos de 50 m o RGR não seja cumprido”. Tal será equivalente a dizer que não existem recetores 
a menos de 50 m do eixo da linha. 

Com o intuito de se perceber a interferências das duas alterativas de traçado consideradas no Troço 2 
(2A e 2B) na zona de Barcelos, construiu-se uma imagem a partir das peças desenhadas fornecidas pelo 
proponente e correspondentes ao Ambiente Sonoro, apresentada na Figura 8, onde se inclui: 

 O corredor inicialmente aprovado na DIA conjugada com o novo corredor considerado, dentro do 
qual foi desenvolvida a solução final de traçado da LMAT em apreciação (incluindo as alternativas 
do troço 2), assim como 

 Os recetores sensíveis identificados e 
 Os pontos de medição (iniciais e objeto destes elementos adicionais) que foram selecionados pelo 

proponente para caracterização de aglomerados. 

Constata-se que ao longo do traçado da LMAT (incluindo a zona das alternativas) existem diversos 
recetores sensíveis, tendo os pontos de medição para caracterização da situação de referência sido 
selecionados em função da presença de: 

 Aglomerados habitacionais 
 Habitações dispersas expostas apenas a ruídos naturais 

Atendendo a que o projeto se encontra na fase de Projeto de Execução, considerou-se que a 
caracterização apresentada inicialmente não era representativa da globalidade das situações em 
presença, pelo que foi solicitada a realização de uma campanha de medição complementar para os locais 
remanescentes. 
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Figura 8 - Traçado global do troço intermédio com a localização dos principais agrupamentos de recetores 

sensíveis assinalada com caixas azuis. 
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Os equipamentos de medição e avaliação do ruído utilizados neste trabalho foram sujeitos à verificação 
anual, nos termos previstos na legislação e normalização aplicáveis. 

A medição dos níveis de pressão sonora e a determinação do nível sonoro médio de longa duração foi 
realizada segundo as normas NP ISO 1996-1:2011 e NP ISO 1996-2:2011. 

Os ensaios realizaram-se de acordo com um plano de medições, previamente definido, nos períodos de 
referência diurno, entardecer e noturno, em dois dias úteis. Foram medidos para além do parâmetro 
energético, o nível sonoro contínuo equivalente, ponderado A, LAeq, os parâmetros estatísticos 
fundamentais à análise dos sinais sonoros, tendo sido registadas as condições meteorológicas e as fontes 
sonoras presentes no momento das medições. Foram tomados tempos de medição variáveis, nunca 
inferiores a 10 minutos, de acordo com as características do ambiente acústico nos locais, de forma a 
garantir a estabilização temporal dos sinais sonoros, especialmente o parâmetro LAeq. 

Aos valores obtidos nas medições foram aplicados os métodos de cálculo normalizados e feita a 
comparação com os limites estabelecidos na legislação sobre ruído. 

Assim, no âmbito do Aditamento, foram apresentados os resultados da campanha de medições inicial e 
complementar (assinalada a itálico), considerando-se que, com as duas campanhas de medição, se 
passou a integrar a maior parte dos aglomerados com potencial de exposição e os recetores sensíveis 
mais próximos do eixo do traçado cujos resultados são resumidos no Quadro 2, para os 3 períodos de 
referência indicados no RGR2007. 

 

Quadro 2 - Resumo das medições realizadas nos 3 períodos de referência nas 3 campanhas de medição 
realizadas, incluindo a apresentada no âmbito do Aditamento (assinalada a itálico). 

[Adaptado do Aditamento ao EIA – Relatório Síntese] 

Pontos de 
medição Principal fonte sonora 

Níveis de sonoros, LAeq,t 

Ld 
(7h-20h) 

Le 
(20h-23h) 

Ln 
(23h-7h) Lden 

1 Veículos ligeiros 56.8 52.1 47.9 57.2 

2 Vegetação, vento 44.3 42.0 41.1 48.1 

A Veículos ligeiros e ruído natural (animais) 48.7 44.3 40.0 49.2 

B Vegetação, vento e presença humana 44.0 41.4 39.0 46.6 

3 Veículos e Indústria 48.4 41.4 41.8 49.7 

C Vegetação e ruído natural (animais) 45.4 41.3 39.2 47.1 

D Ruído natural (Animais) e presença humana 46.7 43.1 39.6 48.0 

E Vegetação e veículos agrícolas (tratores) 49.0 45.7 39.7 49.5 

4 Tráfego rodoviário na N103-1 e ruído natural (Animais) 50.6 48.7 47.1 54.2 

F Veículos ligeiros, presença humana e vegetação 42.4 40.0 36.3 44.4 

5 Tráfego rodoviário na A11 e ruído natural (Animais) 45.2 43.0 34.8 45.6 

6 Tráfego rodoviário na N205, na A11 e ruído natural (Animais) 68.9 65.4 59.2 69.2 

7 Tráfego rodoviário na M553, ruído natural (Animais) 50.1 42.5 40.6 50.0 

8 Veículos ligeiros 47.1 42.1 39.8 48.3 

 

Constata-se que os níveis sonoros de ruído ambiente cumprem os valores limites de exposição 
regulamentares para Zonas Mistas (Lden ≤ 65 dB(A) e Ln ≤ 55 dB(A), segundo a localização dos pontos de 
medição em função do zonamento acústico do PDM de Barcelos, que abrange a totalidade dos pontos 
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avaliados. A exceção a esta regra ocorre no ponto de medição 6, afetado pelo tráfego rodoviário intenso 
da A11 e da N205, onde são atualmente excedidos os valores limites de exposição para zonas mistas. 

No Quadro 3 salienta-se a localização dos pontos ‘antigos’ e dos “novos” pontos de caracterização da 
situação de referência, bem como a localização dos recetores sensíveis adjacentes. 

 

Quadro 3 – Excertos da planta de localização de recetores sensíveis e dos pontos de 
medição considerados nas duas campanhas de caracterização realizadas 

no âmbito deste EIA em fase de Projeto de Execução. 
[Fonte: Aditamento ao EIA] 

Pontos de caracterização iniciais Pontos de caracterização adicionais solicitados 

1 

 

A 

 

2 

 

B 

 

3 

 

C 

 

4 

 

D 
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Pontos de caracterização iniciais Pontos de caracterização adicionais solicitados 

5 

 

E 

 

6 

 

F 

 

7 

 

  

8 

 

  

 

Tentando perceber a representatividade dos pontos de medição em relação aos recetores sensíveis 
identificados, foi solicitado e apresentado pelo proponente um quadro resumo com essa correspondência. 
Essa informação (do fator Ambiente Sonoro), conjugada com a fornecida no âmbito do fator ambiental 
Uso do Solo e Ambiente Social permitiu construir o Quadro 4, no qual se salientam os diferentes usos do 
solo atravessados pela LMAT, as situações em que se constata a presença de recetores sensíveis, os 
pontos de medição anteriores e os novos pontos de caracterização acrescentados na sequência deste 
pedido de elementos complementares. 
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Quadro 4 – Indicação dos pontos de medição associados a campanhas anteriores e os relativos às 
medições realizadas na sequência dos elementos complementares solicitados. 

[Adaptado dos elementos fornecidos no âmbito do aditamento ao EIA – Relatório Síntese] 

 
Apoios / 

vãos 
Troço  Apoios / 

vãos 
Troço 

 Troço 1 

 
Vão P18-

P19 
Atravessa área de floresta mista e de matos, registando ainda a sobrepassagem de alguns afloramentos 
rochosos. 

 P19 Apoio localizado numa área de floresta mista de pinheiro e eucalipto. 

 Vão Atravessa zonas de floresta mista de pinheiro e eucalipto. 

 P20 Apoio localizado numa área de floresta mista de pinheiro e eucalipto. 

 Vão Atravessa zonas de floresta mista de pinheiro e eucalipto. 

 
P21 Apoio localizado numa área de floresta mista de pinheiro e eucalipto. 

 
Vão Atravessa zonas de floresta mista de pinheiro e eucalipto. Na sua envolvente regista-se um campo de 

futebol e um reservatório de água. 

PM01 
Recetores 

1 a 7 

P22 Apoio localizado numa área de floresta mista de pinheiro e eucalipto. 
Vão Atravessa zonas de floresta mista de carvalho e pinheiro, assim como a EN204, na envolvente da qual se 

identificam habitações, na envolvente da povoação de Portela, estando a mais próxima a 75 m, junto 
das quais ocorrem ainda algumas áreas agrícolas e prados. 
Na envolvente deste vão, igualmente junto à estrada, localizam-se diversas áreas industriais/empresariais 
(VLU Têxteis, Lda, Irmãos Coutada, Lda (revestimento de pavimentos e paredes), Govil Metalização, Lda), 
uma serração e um parque de equipamentos e materiais. 

P23 Apoio localizado numa área de floresta mista de pinheiro e eucalipto. 
Vão Atravessa zonas de floresta mista de pinheiro e eucalipto, registando-se, na sua envolvente próxima, uma 

área de vinha e duas habitações (estas, a mais de 150 m). 
P24 Apoio localizado numa área de floresta mista de pinheiro e eucalipto. 

 Vão Atravessa zonas de floresta mista de pinheiro e eucalipto. 

 P25 Apoio localizado numa área de floresta mista de pinheiro e eucalipto. 

 
Vão Atravessa zonas de floresta mista de pinheiro e eucalipto e de matos. 

 P26 Apoio localizado numa área de matos. 

 Vão Atravessa zonas de matos. 

 
P27 Apoio localizado numa área de matos. 

 Vão Atravessa zonas de matos. 

 P28 Apoio localizado numa área de matos. 

 
Vão Atravessa zonas de matos, registando, na envolvente, alguns afloramentos rochosos. 

 P29 Apoio localizado numa área de matos, ocorrendo na envolvente alguns afloramentos rochosos. 

 
Vão Atravessa zonas de matos e uma pequena área de eucaliptal, registando, na envolvente, alguns 

afloramentos rochosos. 

 P30 Apoio implantado num eucaliptal. 

 
Vão Atravessa zonas de matos e de eucaliptal. 

 P31 Apoio implantado num eucaliptal. 

 Vão Atravessa zonas de matos e de eucaliptal, registando, na envolvente, alguns afloramentos rochosos. 

 P32 Apoio localizado numa área de matos, ocorrendo na envolvente diversos pequenos afloramentos rochosos. 

 Vão Atravessa zonas de matos. 

 
P33 Apoio localizado numa área de matos. 

PM02  
Recetor 8 

Vão Atravessa zonas de matos e de floresta mista, registando, na envolvente, uma habitação, a cerca de 135 
m, e uma zona de merendas, em pedra. 

 P34 Apoio localizado numa área de floresta mista de pinheiro e eucalipto. 

 Vão Atravessa zonas de floresta mista, assim como a EN103. 

 
P35 Apoio localizado numa área de floresta mista de pinheiro e eucalipto. 

 Vão Atravessa zonas de floresta mista. 

 P36 Apoio localizado numa área de floresta mista de pinheiro e eucalipto. 

 
Vão Atravessa zonas de floresta mista, registando, na envolvente, alguns afloramentos rochosos. 

 P37 Apoio localizado numa área de floresta mista de pinheiro e eucalipto. 

 Troço 2A  Troço 2B 

 
Vão P37-

P38 
Atravessa zonas de floresta mista.  Vão P37-

P38B 
Atravessa zonas de floresta mista. 

 
P38 Apoio localizado numa área de floresta 

mista de pinheiro e eucalipto. 
 P38B Apoio localizado numa área de floresta mista 

de pinheiro e eucalipto. 

 
Vão Atravessa zonas de floresta mista.  Vão Atravessa zonas de floresta mista. 

 
P39 Apoio localizado numa área de floresta 

mista de pinheiro e eucalipto. 
 P39B Apoio localizado numa área de floresta mista 

de pinheiro e eucalipto. 

 

Vão Atravessa zonas de floresta mista, 
registando, numa envolvente mais 
alargada, uma área agrícola. 

 Vão Atravessa zonas de floresta mista. 
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Apoios / 

vãos 
Troço  Apoios / 

vãos 
Troço 

 
P40 Apoio localizado numa área de floresta 

mista de pinheiro e eucalipto. 
 P40B Apoio localizado numa área de floresta mista 

de pinheiro e eucalipto. 

PM02  
Recetor 9 

Vão Atravessa zonas de floresta mista de 
carvalho e pinheiro, registando-se, na 
envolvente, a presença de uma 
habitação, a 95 m a norte, e de uma 
exploração pecuária, a sul, rodeada de 
uma área de plantação de milho. 

 Vão Atravessa zonas de floresta mista. 

 

P41 Apoio localizado numa área de floresta 
mista de pinheiro e eucalipto, 
registando, numa envolvente próxima 
uma ruína de um edifício (descrito como 
de origem etnográfica e com o nº 7 de 
trabalho de campo no levantamento do 
descritor património). 

 P41B Apoio localizado numa área de floresta mista 
de pinheiro e eucalipto. 

 Vão Atravessa zonas de floresta mista.  Vão Atravessa zonas de floresta mista. 

 
P42 Apoio localizado numa área de floresta 

mista de pinheiro e eucalipto. 
 P42B Apoio localizado numa área de floresta mista 

de pinheiro e eucalipto. 

 
Vão Atravessa zonas de floresta mista.  Vão Atravessa zonas de floresta mista. 

 
P43 Apoio localizado numa área de floresta 

mista de pinheiro e eucalipto. 
 P43B Apoio localizado numa área de floresta mista 

de pinheiro e eucalipto. 

 Vão Atravessa zonas de floresta mista.  Vão Atravessa zonas de floresta mista. 

 
P44 Apoio localizado numa área de floresta 

mista de pinheiro e eucalipto. 
 P44B Apoio localizado numa área de floresta mista 

de pinheiro e eucalipto, junto à EM544-3. 

 

Vão Atravessa zonas de floresta mista.  Vão Atravessa zonas de floresta mista, registando, 
na envolvente, o Campo/Parque de Jogos 
de Perelhal e uma habitação, a 121 m de 
distância da linha. 

 
P45 Apoio localizado numa área de floresta 

mista de pinheiro e eucalipto. 
 P45B Apoio localizado numa área de floresta mista 

de pinheiro e eucalipto. 

PM A  
Recetores 

10 a 15 

Vão Atravessa zonas de floresta mista, 
registando-se a presença de 
habitações da povoação de Coutada 
a sudoeste da linha, encontrando-se a 
mais próxima a 106 m. 

PM 04  
Recetor 

112 a 
128 

Vão Atravessa uma área expressiva de plantações 
de milho e uma mancha de floresta mista. 
Identificam-se algumas habitações 
dispersas na envolvente do vão, 
encontrando-se a mais próxima a 72 m a este 
do traçado. 

 

P46 Apoio localizado numa área de floresta 
mista de pinheiro e eucalipto. A 178 m a 
oeste do apoio, localizam-se as 
instalações de uma concessionária da 
BMW. 

 

P46B Apoio localizado em área de plantação de 
milho, mas na estrema da propriedade, junto 
à EN103-1. 

 

Vão Atravessa zonas de floresta mista e a 
EN103-1. 

 Vão Atravessa unicamente plantações de milho. 
Identificam-se algumas habitações 
dispersas na envolvente do vão, 
encontrando-se a mais próxima a 58 m a 
oeste do traçado. 

 

P47 Apoio localizado numa área de floresta 
mista de pinheiro e eucalipto. A 128 m a 
noroeste do apoio, localiza-se uma 
indústria têxtil (ATB - Acabamentos 
Têxteis de Barcelos). 

 P47B Implanta-se na proximidade do limite de uma 
plantação de milho, mas no seu interior e 
regista duas habitações a noroeste, estando 
a mais próxima a 84 m de distância do apoio. 

 

Vão Atravessa zonas de floresta mista.  Vão Atravessa plantações de milho e uma mancha 
de floresta mista. Identifica-se uma 
habitação a 72 m a este do vão. 

 
P48 Apoio localizado numa área de floresta 

mista de pinheiro e eucalipto. 

PM F  
Recetore

s 129 a 
131 

P48B Implanta-se na proximidade do limite de uma 
plantação de milho, mas no seu interior. 

 

Vão Atravessa zonas de floresta mista, uma 
plantação de milho e o rio Cávado. 

Vão Atravessa o CM1024, uma plantação de kiwi e 
pequenas extensões de floresta mista de 
plantação de milho. A oeste do traçado 
identifica-se uma área de vinha e duas 
habitações, estando a mais próxima a 117 
m. 

 

P49 Apoio localizado numa área de floresta 
mista de pinheiro e eucalipto, na 
proximidade de uma indústria têxtil 

P49B 
Apoio localizado numa área de floresta mista 
de pinheiro e eucalipto, a sul do CM1024. 
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Apoios / 

vãos 
Troço  Apoios / 

vãos 
Troço 

(Irmãos Rodrigues Confecções, S. A.) 

PM B  
Recetores 

16 a 34 
Vão 

Este vão sobrepassa a EN205, ao longo 
da qual a ocupação humana é 
significativa. A linha sobrepassa uma 
pequena extensão de floresta mista, 
mas uma área significativa de 
plantações de milho. Na sua envolvente, 
localiza-se uma estufa e algumas áreas 
industriais, nomeadamente, na 
proximidade do apoio 49, junto à EN205 
(empresas Marques e Lima, 
Electricidade e Climatização, Lda. e 
Armazém Calçado de Santa Cruz, Lda.), 
e de duas indústrias junto ao apoio 50, 
incluindo uma indústria de 
transformação de granitos (empresa 
Grama) e uma indústria têxtil (Carcemal, 
Malhas e Confeções, Lda). A sudoeste 
do traçado, localiza-se ainda o limite 
da área urbana da povoação de 
Gilmonde, encontrando-se a 
habitação mais próxima a 104 m da 
linha. 

 Vão 

Atravessa zonas de floresta mista. 

PM 03  
Recetores 

35 a 39 

P50 

Apoio localizado numa área de floresta 
mista de pinheiro e eucalipto, na 
proximidade de uma plantação de milho. 
Numa envolvente mais alargada, 
identificam-se duas áreas industriais, 
correspondentes a uma indústria de 
transformação de granitos (empresa 
Grama) e uma indústria têxtil (Carcemal, 
Malhas e Confeções, Lda). 

 

P50B Apoio localizado numa área de floresta mista 
de pinheiro e eucalipto. 

Vão Atravessa uma pequena zona de floresta 
mista e uma área mais expressiva de 
plantação de milho. A este do traçado, 
identifica-se uma exploração pecuára e 
um apoio agrícola. A oeste do traçado, 
registam-se duas habitações, 
encontrando-se a mais próxima a 54 m. 

PM 02  
Recetor 

132 

Vão Atravessa zonas de floresta mista. 

 

P51 Apoio localizado numa área de floresta 
mista de pinheiro e eucalipto. 
Identificam-se algumas habitações a 
este do apoio, encontrando-se a mais 
próxima a cerca de 78 m de distância. 

 P51B Apoio localizado numa área de floresta mista 
de pinheiro e eucalipto, na proximidade de um 
caminho florestal. 

 

Vão Atravessa uma pequena zona de floresta 
mista e uma área mais expressiva de 
plantação de milho. Identificam-se 
algumas habitações a este do vão, 
encontrando-se a mais próxima a cerca 
de 79 m de distância da linha. 

 

Vão 

Atravessa o rio Cávado e respetiva faixa 
ripícola, assim como zonas de floresta mista e 
de plantação de milho. 

 
P52 

Apoio localizado numa área de floresta 
mista de pinheiro e eucalipto. 
Identificam-se algumas habitações a 
este do apoio, no limite da povoação 
de Monte de Cima, encontrando-se a 
mais próxima a cerca de 84 m de 
distância. Junto a estas habitações, 
identifica-se ainda uma zona industrial, 
de natureza não identificada. 

 

P52B 

Apoio localizado numa área de floresta mista 
de pinheiro e eucalipto. 

PM C  
Recetores 

40 a 64 
Vão 

Atravessa zonas de floresta mista e 
sobrepassa a autoestrada A11 e o 
CM1111. A habitação mais próxima, da 
povoação de Monte de Cima, 
encontra-se a 140 m. Este vão, para 
além da proximidade à área industrial 
mais próxima do apoio P52, regista, 

 Vão Atravessa zonas de floresta mista. 
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Apoios / 

vãos 
Troço  Apoios / 

vãos 
Troço 

ainda, na envolvente uma indústria téxtil 
(Confeções Maria Júlia, Lda). 

 

P53 Apoio localizado numa área de floresta 
mista de pinheiro e eucalipto, a sul da 
zona non aedificandi da auto-estrada 
A11. 

 P53B Apoio localizado numa área de floresta mista 
de pinheiro e eucalipto, registando-se, na 
envolvente, uma plantação de milho. 

 
Vão Atravessa zonas de floresta mista e de 

matos. 
 Vão Atravessa zonas de floresta mista e de 

plantação de milho. 

 
P54 Apoio localizado numa zona de matos.  P54B Apoio localizado numa plantação de milho. 

 

Vão Atravessa zonas de floresta mista e de 
matos. Identificam-se algumas 
habitações a este do vão, no limite 
da povoação de Bouça, encontrando-
se a mais próxima a cerca de 92 m de 
distância. Junto a estas habitações, 
identifica-se ainda uma plantação de 
milho. 

 Vão Atravessa plantações de milho e uma pequena 
mancha de floresta mista. 

PM D  
Recetores 

66 a 79 

P55 Apoio localizado numa área de floresta 
mista de pinheiro e eucalipto. 

PM 05  
Recetor 

133 a 
137 

P55B Apoio localizado numa área de floresta mista 
de pinheiro e eucalipto, registando-se, na 
envolvente, plantações de milho. Na 
envolvente observa-se um armazém e um 
apoio agrícola. 

Vão Atravessa zonas de floresta mista e de 
matos. Identificam-se algumas 
habitações a este do vão, no limite 
da povoação de Pedrejo, 
encontrando-se a mais próxima a cerca 
de 61 m de distância. Junto a estas 
habitações, identificam-se ainda 
plantações de milho. 

Vão Atravessa plantações de milho e floresta mista. 
Regista 3 habitações numa envolvente 
alargada, estando a mais próxima a 58 m a 
sudoeste. 

P56 Apoio localizado numa área de floresta 
mista de pinheiro e eucalipto. 

 P56B Apoio localizado numa área de floresta mista 
de pinheiro e eucalipto, registando-se, na 
envolvente, plantações de milho. 

 
Vão Atravessa zonas de floresta mista e de 

matos. 
 Vão Atravessa plantações de milho e uma pequena 

mancha de floresta mista. 

 

P57 Apoio localizado numa área de floresta 
mista de pinheiro e eucalipto. 

 P57B Localiza-se em área de plantação de milho, 
junto da qual se observa uma estufa e, mais 
afastada, uma área de vinha. 

 

Vão Atravessa zonas de floresta mista e de 
matos. 

PM 06  
Recetor 

138 a 
153 

Vão Atravessa a autoestrada A11, a EN205 e 
plantações de milho. Identificam-se algumas 
habitações dispersas na envolvente do vão, 
encontrando-se a mais próxima a 86 m a sul 
do traçado. 

 

P58 Apoio localizado numa área de floresta 
mista de pinheiro e eucalipto. 

P58B Localiza-se em área de plantação de milho, a 
sul da zona non aedificandi da autoestrada 
A11. Na sua envolvente identificam-se 3 
habitações, encontrando-se a mais próxima a 
88 m de distância. 

 

Vão Atravessa zonas de floresta mista e de 
matos. 

 Vão Atravessa manchas de floresta mista e 
plantações de milho. Identificam-se algumas 
habitações dispersas na envolvente do vão, 
encontrando-se a mais próxima a 83 m a 
sudoeste do traçado. 

 

P59 Apoio localizado numa área de floresta 
mista de pinheiro e eucalipto. 

 P59B Implanta-se no limite entre área de plantação 
de milho e mancha de floresta mista. Na sua 
envolvente regista-se a presença de uma 
estufa, de diversos apoios agrícolas e de 
algumas habitações, estando a mais 
próxima a 109 m. 

 

Vão Atravessa zonas de floresta mista e de 
matos. 

 Vão Atravessa áreas de floresta mista e de 
plantação de milho. Na sua envolvente, 
identifica-se uma habitação a cerca de 200 
m a oeste. 

 
P60 Apoio localizado numa área de floresta 

mista de pinheiro e eucalipto, 
 P60B Implanta-se no limite entre área de plantação 

de milho e mancha de floresta mista. 
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Apoios / 

vãos 
Troço  Apoios / 

vãos 
Troço 

registando-se, na envolvente, algumas 
plantações de milho. 

 

Vão Atravessa zonas de floresta mista e de 
matos e de plantação de milho. A este 
do vão identificam- se algumas 
habitações pertencentes à povoação 
de Arroteia, estando a mais próxima a 
115 m de distância. 

 Vão Atravessa zonas de floresta mista. 

PM E  
Recetores 
80 a 92 

P61 Apoio localizado numa pequena área de 
floresta mista de pinheiro e eucalipto 
totalmente rodeada de plantações de 
milho. A este do apoio registam-se 
algumas habitações pertencentes à 
povoação de Arroteia, estando a mais 
próxima a 124 m de distância. 

 P61B Localiza-se em área de floresta mista. 

Vão Atravessa zonas de plantação de milho. 
Na envolvente do vão identificam-se 
algumas habitações localizadas junto 
à EM553 pertencentes às povoações 
de Aldeia e Cortinhal, estando a mais 
próxima a 61 m de distância. 

 Vão Atravessa zonas de floresta mista. 

P62 Apoio localizado numa pequena área de 
folhosas totalmente rodeada de 
plantações de milho. A norte do apoio, 
junto à EM553, registam-se duas estufas 
e habitações pertencentes às 
povoações de Aldeia e Cortinhal, 
estando a mais próxima a 153 m de 
distância do apoio. 

 P62B Implanta-se no limite entre área de plantação 
de milho e mancha de floresta mista. 

Vão Atravessa zonas de floresta mista e de 
matos e de plantação de milho, 
identificando-se uma habitação a 121 
m a oeste do vão. 

 Vão Atravessa plantações de milho e uma pequena 
mancha de floresta mista. 

P63 Apoio localizado numa área de floresta 
mista de pinheiro e eucalipto, 
registando-se, na envolvente, zonas de 
olival e de plantação de milho. 

 P63B Localiza-se em área de plantação de milho. 

Vão 63-
64 

Atravessa zonas de plantação de milho e 
de folhosas, observando-se na sua 
envolvente uma casa, a 111 m de 
distância, pertencente à povoação de 
Ribeira. 

 Vão Atravessa plantações de milho e sobrepassa 
uma estufa. Identificam-se habitações a este 
do vão, na proximidade do apoio 64B, 
estando a mais próxima a 129 m da linha. 

   
PM 07  

Recetor 
154 a 

162 

P64B Localiza-se em área de plantação de milho 

 

  Vão Atravessa plantações de milho e sobrepassa 
uma estufa. Identificam-se habitações a este 
e oeste do vão, na proximidade do apoio 
64B, estando a mais próxima a 105 m da 
linha. 

 
   P65B Implanta-se no limite entre área de plantação 

de milho e mancha de floresta mista. 

 

   Vão Atravessa zonas de floresta mista, registando-
se igualmente plantações de milho na 
envolvente próxima. 

    P66B Localiza-se em área de floresta mista. 

 

   Vão Atravessa zonas de floresta mista, registando-
se igualmente plantações de milho na 
envolvente próxima. 

    P67B Localiza-se em área de floresta mista. 

    Vão Atravessa zonas de floresta mista. 

    P68B Localiza-se em área de floresta mista. 

 
   Vão Atravessa zonas de floresta mista e de 

plantação de milho. 

    P 69B Localiza-se em área de plantação de milho 

 
   Vão P69B-

P64 
Atravessa plantações de milho e uma pequena 
mancha de floresta mista. 
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Apoios / 

vãos 
Troço  Apoios / 

vãos 
Troço 

 Troço 3 

 P64 Localiza-se em área de floresta mista. 

 
Vão Atravessa zonas de floresta mista. 

PM 08  
Recetor 

93 a 111 

P65 Localiza-se em área de floresta mista. 

Vão P65-
P66 

Atravessa plantações de milho e zonas de floresta mista. Sobrepassa o CM1121, ao longo da qual de 
localizam diversas habitações, integradas nas povoações de Outeiral e Boco, assim como uma 
exploração pecuária e alguns edifícios industriais. A habitação mais próxima implanta-se a 62 m da linha. 

 

Posteriormente, foi analisada a evolução previsível do ambiente afetado sem a construção deste projeto. 
Quanto ao ambiente sonoro, é mencionado um possível aumento do número de veículos em circulação, 
que poderá ser contrabalançado pela melhor qualidade dos veículos em circulação que terão menores 
emissões sonoras e, como tal, sem incrementar o níveis sonoros atuais. 

Concorda-se com a conclusão final desta análise. 

 

B. Identificação e avaliação de impactes 

O Ambiente sonoro é um dos fatores considerados como muito importante na análise de impactes. 

A classificação adotada na avaliação de impactes envolveu a consideração da fase construção e da fase 
de exploração, que apresentam características muito diferenciadas, tanto na duração como na tipologia 
de intervenções. 

 

B.1. Fase de construção 

No Aditamento, na componente social refere-se que “Os impactes suscetíveis de ocorrerem durante a 
fase de construção sobre as zonas de ocupação urbana prendem-se com eventuais perturbações nas 
acessibilidades e emissão de poeiras e ruído, assim como efeitos socioeconómicos, reais ou percebidos, 
na zona envolvente, a nível de qualidade de vida e atividades económicas.”. Concorda-se com esta 
afirmação.  

No que diz respeito à ocupação humana, observa-se a presença de alguns aglomerados habitacionais na 
proximidade do traçado da linha em análise, sendo que as habitações mais próximas de cada troço se 
encontram a 75 m do vão P22-P23 (Troço 1), a 54 m do vão P50-P51 (Troço 2A), a 58 m dos vãos 
46B-47B e 55B-56B (Troço 2B) e a 62 m do vão P65-P66 (Troço 3). Verificam-se ainda cerca de 
15 situações de proximidade da linha edificados habitacionais, entre os 50 e os 100 m de distância 
(1 no Troço 1, 7 no Troço 2A, 6 no Troço 2B e 1 no Troço 3). No documento apresentado pelo 
proponente concluiu-se que os impactes sobre as áreas humanizadas são negativos, localizados, de 
média magnitude e medianamente significativos. Concorda-se com esta afirmação.  

Já no que se refere ao fator ambiental Ambiente Sonoro, no EIA e respetivo Aditamento é apresentada 
uma tabela (6.26) com uma estimativa dos níveis sonoros de referência emitidos por equipamentos de 
construção civil para justificar que “para uma distância superior a cerca de 80 a 100 m, não se prevê que 
ocorra propagação sonora”, pelo que para os recetores sensíveis localizados a menos de 100 m dos 
apoios ou vãos da linha a construir, ocorrerá a perturbação temporária do ambiente sonoro característico, 
durante a fase de construção, prevendo-se a ocorrência de impactes negativos. 

O EIA, em relação à fase de construção, refere que “Os impactes na fase de construção são assim 
considerados negativos, localizados, certos, temporários, de média magnitude, e de significado 
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moderado, atendendo à emissão de níveis sonoros superiores ao característico destes locais.” Concorda-
se com esta afirmação. 

Nesse contexto, é referida a necessidade de implementação de medidas de minimização ao nível do 
ambiente sonoro para a fase de construção, “estando as mesmas identificadas no capítulo 8.2 com a 
seguinte numeração: M3, M5, M9, M42, M43, M44, M45 e M47.”. Estas medidas estão também previstas 
na Matriz de Acompanhamento Ambiental (MAA) da obra (EIA, Volume 6 – Plano de Acompanhamento 
Ambiental), pese embora se constate que as medidas M42, M43, M44 e M47 não são apresentadas no 
Relatório Síntese do EIA. 

É referido neste ponto não ser relevante a implementação de um Plano de Monitorização por não 
existirem limites legais a impor a atividades ruidosas temporárias. 

No entanto, não se considera aceitável esta pretensão, atendendo à proximidade de alguns dos recetores 
sensíveis tanto da linha como dos apoios, que causarão naturalmente impactes sonoros relevantes. 
Principalmente na questão associada aos acessos, desmatação, escavações e outras operações de 
movimentação de terra e de betonagem de fundações poderão ocorrer situações de conflito para as quais 
deverá estar preparado um plano de atuação em termos de ambiente sonoro, não só tendo um ponto de 
referência inicial com o qual posteriormente se poderão fazer comparações, mas também como forma de 
prevenir essas mesmas situações nos casos em que se possa antecipar e evitar essas ocorrências 
indesejadas. 

Assim, considera-se que será necessário delinear e implementar um Plano de Monitorização. 

 

B.2. Fase de exploração 

A avaliação de impactes, conforme mencionado inicialmente, foi objeto de reformulação e pedido de 
elementos complementares. Nos elementos fornecidos para avaliação no âmbito deste procedimento foi 
novamente inserida uma tabela resumo de avaliação de impactes no ambiente sonoro (tabela 6.27) sem 
toda a informação que se considerava pertinente e relevante. Situação que, com os elementos 
complementares entregues, ficou colmatada. 

Envolveu a caracterização da situação de referência, a determinação do ruído particular emitido pela linha 
e a estimativa do ruído ambiente final para pontos selecionados pelo proponente. No caso, o proponente 
considerou que os pontos de simulação seriam os mesmos que os pontos de medição para caracterização 
da situação de referência, independentemente de existirem situações em que se observava a presença de 
recetores sensíveis mais próximos. 

 



Parecer da Comissão de Avaliação 
Procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental N.º 2865 

Linha Ponte de Lima – Vila Nova de Famalicão, a 400 kV (Troço Intermédio) 86 

Projeto de Execução 

 

Quadro 5 – Resumo da avaliação de impactes no ambiente sonoro decorrentes da exploração da LMAT em avaliação, 
correspondente à avaliação de longo termo para a zona do Minho 

 

 

Quadro 6 – Simulação da avaliação de impactes no ambiente sonoro para a situação favorável de propagação 
(mais desfavorável em termos de ambiente sonoro) 

 

Nota 1: As linhas a azul correspondem a alterações do recetor em avaliação em que se considerou – não o ponto de medição, mas o recetor sensível mais próximo da linha. 

Nota 2: Os valores a negrito referem-se aos que poderão ser considerados no critério de incomodidade, ou seja, sempre que os valores de Ld, Le e Ln do ruído ambiente são ≥ 45 dB(A). 
 

Ld Le Ln Ld Le Ln

(7h-20h)(20h-23h)(23h-7h) SF SD LT SF SD LT SF SD LT (7h-20h)(20h-23h)(23h-7h) Lden ∆d ∆e ∆n
1 Veículos ligeiros 56.8 52.1 47.9 57.2 64.4 41.9 33.6 25.4 38.9 27.6 31.1 38.9 27.6 31.1 38.9 27.6 31.1 37.4 56.8 52.1 48.0 57.3 0.0 0.0 0.1

2 Vegetação, vento 44.3 42 41.1 48.0 84.2 41.9 33.6 25.4 37.6 26.2 29.8 37.6 26.2 29.8 37.6 26.2 29.8 36.1 44.5 42.3 41.4 48.3 0.2 0.3 0.3

A Veículos ligeiros e ruído natural (animais) 48.7 44.3 40 49 106 49.3 41.0 32.8 39.8 27.8 31.8 39.8 27.8 31.8 39.8 27.8 31.8 38.1 48.8 44.5 40.6 49.6 0.1 0.2 0.6

B Vegetação, vento e presença humana 44 41.4 39 47 100.7 39.3 31.0 22.8 38.6 26.5 30.5 38.6 26.5 30.5 38.6 26.5 30.5 36.8 44.2 41.7 39.6 47.0 0.2 0.3 0.6

3 Veículos e Indústria 48.4 41.4 41.8 49.7 55.7 41.9 33.6 25.4 38.7 27.3 30.9 38.7 27.3 30.9 38.7 27.3 30.9 37.2 48.5 41.8 42.1 49.9 0.1 0.4 0.3

C Vegetação e ruído natural (animais) 45.4 41.3 39.2 47 140.7 62.7 54.4 46.2 37 24.9 28.9 37 24.9 28.9 37 24.9 28.9 35.2 45.5 41.5 39.6 47.4 0.1 0.2 0.4

D Ruído natural (Animais) e presença humana 46.7 43.1 39.6 48 61 58.2 49.9 41.7 43.3 31.2 35.2 43.3 31.2 35.2 43.3 31.2 35.2 41.5 47.0 43.8 40.9 48.9 0.3 0.7 1.3

E Vegetação e veículos agrícolas (tratores) 49 45.7 39.7 49 61 41.6 33.4 25.1 42.4 30.3 34.3 42.4 30.3 34.3 42.4 30.3 34.3 40.6 49.1 46.0 40.8 50.0 0.1 0.3 1.1

4 Tráfego rodoviário na N103-1 e ruído natural (Animais) 50.6 48.7 47.1 54.2 67.7 43.5 35.3 27.0 39 26.9 30.9 39 26.9 30.9 39 26.9 30.9 37.2 50.6 48.8 47.2 54.3 0.0 0.1 0.1

F Veículos ligeiros, presença humana e vegetação 42.4 40 36.3 44 117 53.6 45.4 37.1 39.3 27.2 31.2 39.3 27.2 31.2 39.3 27.2 31.2 37.5 42.7 40.5 37.5 45.2 0.3 0.5 1.2

5 Tráfego rodoviário na A11 e ruído natural (Animais) 45.2 43 34.8 45.5 56.3 50.4 42.1 33.9 39.2 27.1 31.1 39.2 27.1 31.1 39.2 27.1 31.1 37.4 45.4 43.3 36.3 46.2 0.2 0.3 1.5

6 Tráfego rodoviário na N205, tráfego rodoviário na A11 e ruído natural 68.9 65.4 59.2 69.2 99.7 49.8 41.6 33.3 36.9 24.9 28.9 36.9 24.9 28.9 36.9 24.9 28.9 35.2 68.9 65.4 59.2 69.2 0.0 0.0 0.0

7 Tráfego rodoviário na M553, ruído natural (Animais) 50.1 42.5 40.6 50 105 57.8 49.5 41.3 36.7 24.6 28.6 36.7 24.6 28.6 36.7 24.6 28.6 34.9 50.1 42.7 40.9 50.2 0.0 0.2 0.3

8 Veículos ligeiros 47.1 42.1 39.8 48.2 60.6 41.9 33.6 25.4 38.7 27.4 30.9 38.7 27.4 30.9 38.7 27.4 30.9 37.2 47.2 42.4 40.3 48.5 0.1 0.3 0.5

Ruído particular emitido pela LMAT

SF-Sit. Favorável; SD-Sit. Desfavorável; Lt- LAqe,LT

Pontos 

de 

medição

Principal fonte sonora

Níveis de sonoros, LAeq,t distância 

horizontal 

recetor/linha

altura das linhas 

ao solo

Ruído 

particular 

da linha

Ruído 

ambiente
Lden

Ld Le Ln Ld Le Ln

(7h-20h)(20h-23h)(23h-7h) SF SD LT SF SD LT SF SD LT (7h-20h)(20h-23h)(23h-7h) Lden ∆d ∆e ∆n
1 Veículos ligeiros 56.8 52.1 47.9 57.2 64.4 41.9 33.6 25.4 38.9 27.6 31.1 38.9 27.6 31.1 38.9 27.6 31.1 37.4 56.9 52.3 48.4 57.5 0.1 0.2 0.5

2 Vegetação, vento 44.3 42 41.1 48.0 84.2 41.9 33.6 25.4 37.6 26.2 29.8 37.6 26.2 29.8 37.6 26.2 29.8 36.1 45.1 43.3 42.7 49.5 0.8 1.3 1.6

A Veículos ligeiros e ruído natural (animais) 48.7 44.3 40 49 106 49.3 41.0 32.8 39.8 27.8 31.8 39.8 27.8 31.8 39.8 27.8 31.8 38.1 49.2 45.6 42.9 51.0 0.5 1.3 2.9

B Vegetação, vento e presença humana 44 41.4 39 47 100.7 39.3 31.0 22.8 38.6 26.5 30.5 38.6 26.5 30.5 38.6 26.5 30.5 36.8 45.1 43.2 41.8 48.8 1.1 1.8 2.8

3 Veículos e Indústria 48.4 41.4 41.8 49.7 55.7 41.9 33.6 25.4 38.7 27.3 30.9 38.7 27.3 30.9 38.7 27.3 30.9 37.2 48.8 43.3 43.5 51.0 0.4 1.9 1.7

C Vegetação e ruído natural (animais) 45.4 41.3 39.2 47 140.7 62.7 54.4 46.2 37 24.9 28.9 37 24.9 28.9 37 24.9 28.9 35.2 46.0 42.7 41.2 48.6 0.6 1.4 2.0

D Ruído natural (Animais) e presença humana 46.7 43.1 39.6 48 61 58.2 49.9 41.7 43.3 31.2 35.2 43.3 31.2 35.2 43.3 31.2 35.2 41.5 48.3 46.2 44.8 51.9 1.6 3.1 5.2

E Vegetação e veículos agrícolas (tratores) 49 45.7 39.7 49 61 41.6 33.4 25.1 42.4 30.3 34.3 42.4 30.3 34.3 42.4 30.3 34.3 40.6 49.9 47.4 44.3 52.1 0.9 1.7 4.6

4 Tráfego rodoviário na N103-1 e ruído natural (Animais) 50.6 48.7 47.1 54.2 67.7 43.5 35.3 27.0 39 26.9 30.9 39 26.9 30.9 39 26.9 30.9 37.2 50.9 49.1 47.7 54.7 0.3 0.4 0.6

F Veículos ligeiros, presença humana e vegetação 42.4 40 36.3 44 117 53.6 45.4 37.1 39.3 27.2 31.2 39.3 27.2 31.2 39.3 27.2 31.2 37.5 44.1 42.7 41.1 48.1 1.7 2.7 4.8

5 Tráfego rodoviário na A11 e ruído natural (Animais) 45.2 43 34.8 45.5 56.3 50.4 42.1 33.9 39.2 27.1 31.1 39.2 27.1 31.1 39.2 27.1 31.1 37.4 46.2 44.5 40.5 48.5 1.0 1.5 5.7

6 Tráfego rodoviário na N205, tráfego rodoviário na A11 e ruído natural 68.9 65.4 59.2 69.2 99.7 49.8 41.6 33.3 36.9 24.9 28.9 36.9 24.9 28.9 36.9 24.9 28.9 35.2 68.9 65.4 59.2 69.2 0.0 0.0 0.0

7 Tráfego rodoviário na M553, ruído natural (Animais) 50.1 42.5 40.6 50 105 57.8 49.5 41.3 36.7 24.6 28.6 36.7 24.6 28.6 36.7 24.6 28.6 34.9 50.3 43.5 42.1 50.8 0.2 1.0 1.5

8 Veículos ligeiros 47.1 42.1 39.8 48.2 60.6 41.9 33.6 25.4 38.7 27.4 30.9 38.7 27.4 30.9 38.7 27.4 30.9 37.2 47.7 43.7 42.3 49.9 0.6 1.6 2.5

Ruído 

particular 

SF

Ruído 

ambiente
Lden

Ruído particular emitido pela LMAT

SF-Sit. Favorável; SD-Sit. Desfavorável; Lt- LAqe,LT

Situação FavorávelPontos 

de 

medição

Principal fonte sonora

Níveis de sonoros, LAeq,t distância 

horizontal 

recetor/linha

altura das linhas 

ao solo
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Da avaliação global dos elementos facultados foi possível fazer um exercício de avaliação dos impactes 
deste projeto – para os recetores mais próximos do traçado da linha - segundo duas perspetivas: 

 Equivalente anual – nível sonoro de longo termo a que se refere o Quadro 5 
 Situação mais desfavorável, em termos de ambiente sonoro – que corresponde às alturas do ano 

em que a linha será mais audível, cujas estimativas se apresentam no Quadro 6 

Constata-se que, em qualquer das circunstâncias, os valores limite de exposição permitidos pela 
legislação atual (RGR2007) não são excedidos, exceto nas situações em que atualmente essa situação já se 
verifica por causas alheias à existência futura desta LMAT. 

Em relação ao critério de incomodidade, apesar de se constatar o cumprimento dos critérios legais, pode-
se observar que em situações de maior proximidade ao traçado e em período de propagação mais 
favorável existe uma grande aproximação aos limites estabelecidos legalmente. Por essa razão e como 
medida de precaução, recomenda-se a preparação e implementação de um Plano de Monitorização, cuja 
periodicidade deverá vir a ser reavaliada posteriormente em função dos resultados da primeira campanha 
de monitorização. 

 

C. Medidas de minimização 

As medidas de minimização propostas estão divididas, como é natural, em dois grandes momentos: fase 
de construção e fase de exploração. 

Quanto à fase de construção são indicadas medidas de minimização gerais com as quais se concorda e 
que incluem (no que diz respeito do fator ambiental Ambiente Sonoro) um Plano de Acompanhamento 
Ambiental, um Plano de Emergência Ambiental e cuidados acrescidos na localização do estaleiro (M5). 

É ainda referido o Plano de Acessos (M9) cuja apresentação mais detalhada em sede de esclarecimentos 
adicionais revela a existência de alguma proximidade a recetores sensíveis, uma vez que se procurará 
utilizar – sempre que possível – vias e acessos já existentes. Nestas situações será necessário avaliar a 
necessidade de apenas avisar os residentes ou de tomar medidas adicionais, embora tal só possa ser 
melhor avaliado em fase de obra e atendendo à representatividade do acréscimo de veículos pesados em 
circulação. Algo que, de momento não é expectável. 

A formação ambiental (M3) e a divulgação do projeto previstas pelo proponente certamente minimizarão 
ou evitarão os potenciais impactes anteriormente mencionados e, na eventualidade da necessidade de 
atuação, já indicaram os procedimentos a seguir. 

Está prevista como medida genérica a medida M45 onde se refere que se deverá proceder à manutenção 
e revisão periódica de todas as máquinas e veículos afetos à obra, de forma a manter as normais 
condições de funcionamento e assegurar a minimização das emissões gasosas, dos riscos de 
contaminação dos solos e das águas, e de forma a dar cumprimento às normas relativas à emissão de 
ruído. Por outro lado, apenas devem ser admitidos em obra equipamentos que cumpram os requisitos 
legais (Decreto-Lei n.º 221/2006, de 8 de novembro) associados às emissões sonoras relativas à 
colocação no mercado e entrada em serviço de equipamento para utilização no exterior. 

 

  



Parecer da Comissão de Avaliação 
Procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental N.º 2865 

Linha Ponte de Lima – Vila Nova de Famalicão, a 400 kV (Troço Intermédio) 88 

Projeto de Execução 

D. Análise de alternativas 

Em relação à comparação de alternativas o EIA optou por excluir da avaliação, entre outros, o fator 
ambiental Ambiente Sonoro com a argumentação de que apresentaria “redundância (...) em relação a 
outros descritores, como sejam a paisagem ou uso do solo”. 

Não se concorda de todo com esta afirmação. Cada fator ambiental está associado a um impacte que é 
avaliado segundo um efeito ou consequência que induz e, como tal, entende-se que deveria fazer parte 
dos critérios de seleção. Naturalmente que dado o tipo de impacte e os agentes sobre os quais incide 
(recetores sensíveis) seria incompreensível que as suas conclusões fossem completamente em desacordo 
com as dos outros dois fatores ambientais que, de acordo com o proponente, o podem “substituir”. 

Foi então considerado o Uso do Solo e Ambiente Social assim como a Paisagem como fatores ambientais 
de “substituição” para o Ambiente Sonoro. 

No primeiro foi avaliada a proximidade a zonas habitacionais e a afetação de zonas sensíveis. Foi 
concluído que a situação de maior proximidade no Troço 2A ocorre no vão P50-P51, com uma habitação a 
cerca de 54 m do eixo da linha e mais 7 habitações numa envolvente de 50-100 m de distância ao eixo 
traçado. Em relação ao Troço 2B, existem 2 habitação com uma proximidade de 58 m ao eixo previsto 
para a linha, nos vãos P46B-P47B e P55B-P56B, e 6 habitações entre os 50 e 100 m de distância ao eixo 
do traçado. Já no que se refere ao povoamento, considera-se que no Troço 2A a presença de zonas 
habitadas ocorre com uma maior densidade de habitações, enquanto no Troço 2B as habitações são mais 
dispersas. Neste contexto, o EIA conclui que as duas soluções são consideradas equivalentes. 

Em relação à Paisagem e em particular à exposição visual a observadores, é referido que no Troço 2A 
existe maior exposição visual pela orientação das encostas e proximidade a observadores sensíveis 
(relativamente a 27 apoios, existindo 17 apoios com altura superior a 60 m dos quais 4 apresentam altura 
superior a 70 m). No caso do Troço 2B, as zonas com maior acessibilidade visual (zona sul da várzea do 
Cávado e seus afluentes) têm exposição limitada pela distância a que se encontram os observadores e 
pela existência de manchas florestais intermédias (relativamente a 33 apoios, existindo 18 apoios com 
altura superior a 60 m dos quais 5 apresentam altura superior a 70 m). Neste ponto em particular a 
solução 2B seria mais favorável. 

O resultado dessa avaliação está transcrita no Quadro 7. 

 

Quadro 7 – Avaliação da solução menos desfavorável, segundo o EIA e respetivo Aditamento. 

 

Troços alternativos 

Troço 2A Troço 2B 

Fisiografia e Paisagem  Mais favorável 

Solos Mais favorável  

Uso do solo e ambiente social Equivalentes 

Ecologia  Mais favorável 

Ordenamento do território Equivalentes 

Condicionantes Mais favorável  

Património  Mais favorável 
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Complementando esta informação com a referente ao Ambiente Sonoro constata-se que o Troço 2A 
atravessa cerca de 16 áreas urbanas com 84 recetores sensíveis identificados em aglomerados ou 
isolados, estando o mais próximo do eixo da linha a cerca de 54 m. Quanto ao Troço 2B, serão 
atravessadas cerca de 14 áreas urbanas com 55 recetores sensíveis identificados em aglomerados ou 
isolados, estando o mais próximo do eixo da linha a cerca de 58 m. Tomando em consideração estes 
dados, constata-se que o Troço 2B também revela um desempenho menos desfavorável por comparação 
com o Troço 2A, no que se refere ao Ambiente Sonoro. 

 

E. Programas de monitorização 

Não tendo sido preconizada no EIA a realização de Monitorização do Ambiente Sonoro, considera-se que 
a mesma deverá ser realizada, considerando o atrás exposto no âmbito da presente análise. Deste modo, 
previamente ao início das obras, deverá ser apresentado, para análise e aprovação, um Plano de 
Monitorização que obedeça aos critérios a seguir indicados. 

Este documento deverá contemplar não só a caracterização prévia dos recetores potencialmente mais 
expostos, mas prever também avaliações periódicas das condições acústicas locais nas situações mais 
críticas. 

O Plano de Monitorização deverá cumprir o indicado na Portaria n.º 395/2015, de 4 de novembro, 
nomeadamente as especificações constantes do anexo V, das quais se salienta o seguinte: 

 Identificação dos parâmetros monitorizados 
Deverão ser medidos o nível sonoro contínuo equivalente (LAeq) correspondente aos períodos 
diurno (Ld), do entardecer (Le) e noturno (Ln) e calculados os indicadores de ruído relevantes para 
a avaliação em causa, nomeadamente, Lden e Ln. Deverão ser avaliados e/ou calculados os 
indicadores de ruído mencionados na legislação em vigor, tanto para o critério do valor máximo 
de exposição como para o critério de incomodidade. 
Terão ainda de ser avaliadas as características de impulsividade e tonalidade do sinal, pelo que se 
terá de medir simultaneamente com característica fast e impulsiva, além de ter de ser avaliado o 
espectro por bandas de terço de oitava. 

 Identificação dos locais de amostragem ou registo, com representação cartográfica (em extrato 
da carta do projeto), fotográfica e georreferenciada, bem como dos respetivos critérios de 
seleção e análise do seu significado estatístico 
Os locais de amostragem serão, no mínimo, os indicados no Quadro 3 do presente Parecer (que 
constituem um excerto do desenho 16 do Volume 4 do Aditamento ao EIA). 
Sempre que exista alguma reclamação esse ponto deverá ser objeto de monitorização e passará 
a integrar o conjunto de pontos a monitorizar em campanhas posteriores. 

 Indicação do período definido para a prossecução dos objetivos de monitorização e da frequência 
das amostragens ou registos, incluindo a análise do seu significado estatístico. 

Monitorização em fase de construção 
Se existir um desfasamento superior a 2 anos entre a avaliação objeto deste estudo (2015 – 
medições dos pontos de caracterização iniciais) e o início da construção, se deverá realizar uma 
campanha pré-construção. Consoante o resultado dessa campanha de monitorização e da 
eventualidade de reclamações durante as operações de construção, poderá ser necessária a 
realização de nova campanha para avaliar a necessidade de implementação de medidas 
corretivas. 

  



Parecer da Comissão de Avaliação 
Procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental N.º 2865 

Linha Ponte de Lima – Vila Nova de Famalicão, a 400 kV (Troço Intermédio) 90 

Projeto de Execução 

Monitorização em fase de exploração 
Quanto à periodicidade das campanhas de monitorização, deverá ser realizada uma primeira 
avaliação no ano inicial de exploração e, posteriormente, sempre que existam alterações que 
motivem incremento do nível de emissão sonora ou como resposta a reclamações. Recomenda-se 
que essa campanha de monitorização seja realizada em período favorável (húmido) para 
averiguar a qualidade das estimativas e o potencial de cumprimento do RGR2007. 

 Métodos de amostragem e registo de dados, e equipamentos utilizados e limites de quantificação 
e erros associados ao equipamento e/ou método. 
Os procedimentos de medição e relato deverão cumprir as condições da norma NP ISO 1996, 
atual ou reformulada, tendo as medições uma duração mínima de 15 minutos, por ponto e 
campanha. 

 Identificação dos indicadores de atividade do projeto, associados à construção, exploração ou 
desativação, ou de fatores exógenos, que tenham relação com os resultados da monitorização. 
Os procedimentos de medição e relato deverão cumprir as condições da norma NP ISO 1996, 
atual ou reformulada, (partes 1 e 2), pelo que as atividades de projeto e fatores exógenos que 
interfiram com os resultados da monitorização deverão ser devidamente reportadas ou, se for 
caso disso, evitadas. 

 Métodos de tratamento dos dados, incluindo tratamento estatístico. 
Os procedimentos de medição e relato deverão cumprir as condições da norma NP ISO 1996, 
atual ou reformulada, (partes 1 e 2). 

 Critérios de avaliação dos dados, e respetiva fundamentação técnica ou legal. 
Como critérios de análise, além do cumprimento do Valor-limite de exposição, deverá ser 
garantido o cumprimento do Critério de incomodidade. O ajuste destes indicadores deverá ser 
efetuado se ocorrer alteração na legislação vigente, atualmente RGR2007. 
Se se verificar o algum incumprimento legal deverão equacionadas as medidas de minimização 
necessárias para repor o cumprimento das disposições relativas ao ambiente sonoro. 
A periodicidade de realização da monitorização deverá ser reavaliada em função dos resultados 
da primeira campanha de monitorização. 

 O conteúdo e forma do Relatório de Monitorização deverá atender ao definido na Portaria 
n.º 395/2015, de 4 de novembro. 

 

F. Conclusão 

Face à análise acima efetuada, relativamente ao ambiente sonoro, identifica-se a ocorrência de impactes 
negativos pouco significativos, não tendo sido identificados impactes positivos. 

Tendo em atenção o acima exposto, constata-se que os elementos facultados no âmbito deste 
procedimento de avaliação (EIA, Aditamento ao EIA e Elementos Complementares) colmatam lacunas 
inicialmente identificadas no que respeita ao fator ambiental “Ambiente Sonoro”. 

Assim, considerando a análise acima realizada, reconhece-se-que os impactes na fase de construção são 
negativos, localizados, certos, temporários, de média magnitude, e de significado moderado, atendendo à 
emissão de níveis sonoros superiores ao característico destes locais. Esta situação motiva a adoção das 
medidas de minimização da APA associadas ao fator ambiental ruído e a implementação de um plano de 
monitorização, na eventualidade de existir um desfasamento superior a 2 anos entre a avaliação objeto 
deste estudo (2015 – medições dos pontos de caracterização iniciais) e o início da construção. 
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Ainda decorrente do exposto ao longo da presente apreciação, constata-se que, na fase de exploração, é 
expetável o cumprimento dos requisitos legais em termos de ambiente sonoro. No entanto, dado que 
nalgumas situações de maior proximidade à LMAT poderá ocorrer alguma aproximação aos limites legais 
correspondentes aos critério de incomodidade, considera-se prudente prever, desde já, o delinear de um 
plano de monitorização e a realização de uma campanha inicial em função da qual se ajuizará da 
necessidade de dar continuidade à realização de campanhas adicionais. 

Deste modo, considera-se que do ponto de vista do Ambiente sonoro, poderá ser emitido um parecer 
favorável ao traçado que inclua a alternativa do Troço 2B, embora condicionada à aplicação das 
adequadas medidas de minimização em fase de construção e à definição e implementação de um Plano 
de Monitorização. 

 

6.7. PAISAGEM 

A. Caracterização da situação de referência 

 

A.1. Análise Estrutural e Funcional da Paisagem 

A Paisagem compreende uma componente estrutural e funcional, sendo esta avaliada pela identificação e 
caracterização das Unidades Homogéneas que a compõem. Em termos paisagísticos, e de acordo com o 
Estudo “Contributos para a Identificação e Caracterização da Paisagem em Portugal Continental” de 
Cancela d'Abreu (2004), a área de estudo insere-se no grande grupo de unidades de paisagem Entre 
Douro e Minho. 

Este grande grupo é caracterizado muito genericamente como uma sequência de vales e respetivas 
cumeadas que se desenvolvem transversalmente à linha da costa, em que essa individualidade 
fisiográfica permitiu a assunção de diferentes identidades. Verifica-se a presença de paisagens com 
características diferentes, para o que contribui a articulação entre o relevo e o clima, a que se associa o 
cunho que os vales dos rios Ave, Neiva, Cávado, Lima e Minho imprimem na paisagem, bem como a 
presença marcante das serras da Peneda-Gerês na zona nordeste da área de estudo. São paisagens de 
grande valor cénico, cultural e ecológico, confirmadas por figuras variadas de áreas protegidas e Sítios da 
Rede Natura 2000 (SIC). A elevada densidade populacional, associada a uma também elevada dispersão 
do tecido edificado, é uma das características mais notórias desta grande região, tornando pouco clara a 
transição entre ambientes urbanos e rurais e contribuindo, sobretudo a sul, para alguma 
descaracterização das paisagens originais. 

Dentro desta grande unidade definem-se na área em análise três unidades de paisagem, divididas no 
presente estudo em várias subunidades de paisagem, oito das quais atravessadas pela linha (Quadro 8). 
Estas caracterizam-se da seguinte forma: 

 Unidade 6 – Entre Cávado e Ave 
Unidade que abrange a parte final dos Troços 2A e 2B (respetivamente, a partir dos apoios 53 e 
58B) e o Troço 3. 
Abrange a área entre os vales dos rios Ave e Cávado, prolongando-se para o interior ao longo do 
rio Este. Tem um relevo no geral suave, embora ligeiramente mais acentuado que o da unidade 
anterior, por vezes com vales bem marcados. Apresenta uma estrutura de ocupação do território 
bastante coerente, ainda que com forte ocupação humana, com os centros urbanos a altitudes 
inferiores a 200 m, destacando-se a presença de abundante património construído denso e 
variado – inúmeras capelas, igrejas, santuários, e solares. As parcelas agrícolas surgem nas zonas 
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de baixa mais férteis, subindo pelos vales e em socalcos junto às povoações; as cotas mais altas 
são ocupadas por matos e matas. Como elementos dissonantes destacam-se as áreas de 
expansão dos principais centros urbanos, o traçado da A7 e a presença de linhas de alta tensão. 

 Unidade 5 – Vale do Cávado 
A unidade 5 abrange parte dos Troços 2A e 2B (respetivamente, os apoios 47 a 52, 46B e os 
apoios 48B a 57B). 
A paisagem do vale do Cávado apresenta um carácter tipicamente, com terras baixas e férteis 
ocupadas por parcelas de cultura, geralmente de pequena dimensão limitadas por muros, 
alinhamentos arbóreos ou latadas, e encostas em que dominam os pinhais, ambos pontuados por 
povoamento disperso. A esta ocupação do solo tradicionalmente coerente juntaram-se nas 
últimas décadas alguns elementos que desfeiam a paisagem: expansão da edificação dispersa, 
surgimento de grandes unidades industriais e de equipamento, linhas de alta tensão e vias de 
comunicação, como é o caso A11, com um traçado paralelo ao rio. Por outro lado, é de referir o 
Monte da Franqueira, que constitui um miradouro notável. 

 Unidade 4 – Entre Lima e Cávado 
Esta unidade abrange todo o Troço 1 e as zonas iniciais dos Troços 2A e 2B. 
A unidade 4 tem com um relevo no geral vigoroso, e com altitudes que ultrapassam os 400 m nos 
cabeços (chegando aos 600 m no seu limite leste), com vales bastante bem marcados. Denota 
forte ocupação humana, adaptada às características biofísicas do território, resultando uma 
paisagem coerente, claramente minhota. Destaca-se a presença de vários elementos de 
arquitetura religiosa e de quintas de produção, com parcelas de prado, vinhas e olival 
intercalados com manchas florestais. Os cumes são ocupados por vegetação espontânea baixa, 
contribuindo para a sensação de grandeza de amplitude visual que caracteriza as cotas mais 
elevadas. Como elementos dissonantes são de referir as linhas de transporte de energia e 
algumas zonas industriais e de exploração de inertes. 
No EIA definem-se, dentro destas unidade, várias subunidades de paisagem, com base nas 
variações locais dominantes – tipologias de ocupação do solo e, pontualmente, de relevo. 
Apresentam-se em seguida as características referidas para as subunidades que são atravessadas 
por troços de linha em análise. 

 

Quadro 8 - Características das subunidades de paisagem atravessadas pelos troços da linha em análise. 
Subunidades de 

Paisagem Troços (apoios) Características 

Unidade 6 – Entre Cávado e Ave 

subUP6I - zona 
florestal e rural mista 

T2A (apoio 63) 
T2B 58B- 62B, 65B-68B) 
T3 (64-66) 

Ocupação agro-florestal, com amplos prados articulados com manchas florestais; 
aglomerados intersticiais de carácter pitoresco; atravessamento de linhas de água 

subUP6J - zona rural 
mista de Paradela, 
Macieira de Rates, 
Goiós e Vilar de Figos 

T2A (61-62) 
T2B (63B, 64B, 69B) 

Três parcelas distintas pelos aglomerados principais referidos; relevo ondulado; uso 
agrícola e agro-pecuário dominante, com várias povoações distribuídas e 
atravessamento de linhas de água com galerias ripícolas ricas; manchas florestais 
intersticiais 

subUP6K - zona 
florestal densa da 
Serra da Franqueira e 
Mte. da Abelheira 

T2A (53-60) 
Relevo acidentado; eucaliptal dominante; presença do Convento dos Frades, com 
campos agrícolas; presença do Santuário e miradouro de Nª Srª da Franqueira, com 
vistas para zona rural envolvente até ao mar 

Unidades 5 – Vale do Cávado 
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Subunidades de 
Paisagem Troços (apoios) Características 

subUP5A - vale semi-
naturalizado e 
encostas florestais 
do rio Cávado 

T2A (47-49) 
T2B (49B-53B) 

Rio amplo e enriquecido com galeria ripícola densa e açudes, mas encaixado entre 
margens florestais; acessibilidade visual reduzida e pontual 

subUP5D - zona rural 
densa de Vila Seca, 
Milhazes e Pereira 

T2A (apoio 50) 
T2B (54B-57B) 

Usos prevalentes agrícola e habitacional, embora com pavilhões e manchas 
florestais; relevo suave 

subUP5E - zona 
florestal esparsa e 
alterada junto à A11 

T2A (51-52) Eucaliptal marcado pelo atravessamento da A11, com taludes ainda não integrados 
e áreas de serviço; grande pedreira; zona de estaleiros e contentores, pavilhões 

subUP5F - zona rural 
mista do vale do 
Cávado 

T2B (46B-48B) 
Campos agrícolas amplos, com prados, olivais e vinha em latada; aglomerados 
populacionais de carácter rural; galerias ripícolas, nomeadamente das ribªs de 
Sapogal e Mouriz e dos Rodilhões 

Unidade 4 – Entre Lima e Cávado 

subUP4A - zona 
florestal vasta 

T1 (18-36) 
T2A (37- 46) 
T2B (37B-45B e 47B) 

Zona muito ampla, com uso predominantemente florestal (eucalipto e pinheiro); 
relevo destacado das subunidades rurais envolventes ou intersticiais; zonas 
pontuais de pedreiras 

 

A.2 Análise Visual da Paisagem 

A Paisagem compreende também uma componente cénica, caracterizada com base em três parâmetros: 
Qualidade Visual, Absorção Visual e Sensibilidade Visual. No que respeita a esta análise, o EIA apresenta 
a área de estudo da seguinte forma: 

 A Qualidade Visual da Paisagem é predominantemente baixa ao longo do Troço 1 e média e 
elevada na zona dos Troços 2 e 3. Estas duas últimas classes formam uma matriz a sul de Vilar 
do Monte, cortada por áreas de qualidade cénica muito elevada associadas aos corpos de água. 
O Troço 2A corta ainda algumas áreas de qualidade visual baixa, mais raras na metade Oeste da 
área analisada; 

 A Capacidade de Absorção é variável ao longo da área estudada. É predominantemente muito 
elevada a elevada, com presença quase constante de áreas de média capacidade de absorção 
visual; surgem áreas de baixa ou muito baixa capacidade de absorção nas encostas junto a 
Aborim e Tamel e junto ao rio Cávado, nas encostas da serra da Franqueira e a Oeste de 
Barcelos; 

 No que se refere à Sensibilidade Visual da área de estudo, esta apresenta-se globalmente baixa, 
com algumas áreas de sensibilidade média e elevada e raras manchas de sensibilidade muito 
elevada. As zonas de maior concentração destes locais mais sensíveis situam-se junto a Aborim e 
Tamel, na zona do Troço 1, e nas proximidades do rio Cávado, na zona dos Troços 2, com maior 
concentração na área em redor do Troço 2A. 

 

B. Identificação e avaliação de impactes 

A implantação de uma linha de transporte de energia e de uma subestação induz necessariamente a 
ocorrência de impactes negativos na paisagem. Os impactes da implantação da linha na paisagem 
decorrem sobretudo e em primeira instância da intrusão visual que a instalação e a presença dos apoios e 
dos cabos introduzirá no território atravessado, reforçada nas extensões onde se regista a presença da 
balizagem. Os impactes previstos são os que de seguida se referem. 
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B.1. Fase de construção 

Durante esta fase ocorrerão impactes negativos de carácter temporário, cuja magnitude de ocorrência 
depende da intensidade da ação, bem como da exposição cénica da área de intervenção. Assim, os 
impactes identificados são os seguintes: 

 Desorganização espacial e funcional da paisagem devido à presença, circulação e operação de 
máquinas pesadas e à deposição de materiais e aumento de poeiras no ar. Impacte negativo, 
temporário, reversível, de magnitude e significância médias a elevadas; 

 Desmatação em áreas de abertura de novos caminhos, zona de implantação e envolvente dos 
apoios (400 m2/ apoio para possibilitar a movimentação de maquinaria). Impacte negativo, 
permanente, parcialmente reversível, de média magnitude e significativo; 

 Alterações do relevo na zona de implantação dos apoios e, eventualmente, em áreas de abertura 
de novos caminhos. Impacte negativo, permanente, irreversível, de média magnitude e pouco 
significativo; 

 Instalação de equipamentos elétricos e de construção civil associados à construção da linha. 
Impacte negativo, temporário, irreversível, de elevada magnitude e muito significativo; 

 Instalação dos estaleiros e parques de materiais: não se conhece a localização dos estaleiros, 
pelo que não é possível avaliar este impacte com total rigor. Impacte negativo, temporário, 
reversível, de magnitude reduzida a média e pouco a medianamente significativo. 

Globalmente, a magnitude e significância dos impactes na paisagem ocorrentes na fase de construção 
são função dos locais onde poderão ocorrer e são sintetizados como se segue: 

 

Troços/apoios Significância Magnitude 

1/24, 27, 29, 30, 33, 36 elevada elevada 
1/23, 26, 28, 32 elevada média 
1/20 a 22, 25, 31, 34, 35 média média 
1/19 reduzida média 
2A/40, 41, 44 48, 52 a 55, 58, 59, 63 elevada elevada 
2A/42, 43, 45, 56, 57, 60 média elevada 
2A/46, 47 elevada média 
2A/37 a 39, 49, 51, 55, 58, 61, 62 média média 
2A/50 média reduzida 
2B/50B, 51B, 60B elevada elevada 
2B/38B, 40B, 41B, 43B, 44B, 49B, 52B, 69B média elevada 
2B/37B, 42B elevada média 
2B/39B, 45B a 47B, 53B a 65B, 67B, 68B média média 
2B/48B média reduzida 
2B/66B média média 
3/65 elevada elevada 
3/64 média média 

 

B.2. Fase de exploração 

Durante esta fase, os impactes da linha decorrem fundamentalmente da intrusão visual que a presença 
das infraestruturas introduzem no território. Serão tanto mais gravosos quanto mais visíveis se 
apresentarem as mesmas, constituindo-se os troços mais próximos de povoações e vias de circulação 
aqueles que induzirão um impacte mais elevado. Estes impactes sintetizam-se do seguinte modo: 

 Presença dos apoios e linha: a linha será visível em grande parte o seu traçado, uma vez que 
muitos dos apoios se localizam em zonas de reduzida absorção visual, permitindo uma fácil 
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visualização das novas estruturas em diversos locais da área envolvente, nomeadamente 
daquelas que se situam em zonas de festo. 

 

C. Comparação de alternativas 

Para a comparação das duas alternativas em estudo para o Troço 2 recorreu-se às várias análises 
apresentadas no EIA, nomeadamente bacias visuais e carta de sensibilidade paisagística, que foram 
analisadas e interpretadas de forma integrada. 

Verifica-se que grande parte do Troço 2A é visível a distâncias consideráveis, pela localização de vários 
apoios em zonas elevadas, enquanto a visibilidade para o Troço 2B são restritas a locais mais próximos e, 
mesmo nessas situações, o coberto florestal muitas vezes dificulta a sua perceção (o que acontece em 
grande parte do troço central, nomeadamente na zona de atravessamento do rio Cávado). Isto porque o 
Troço 2A atravessa áreas consideráveis de baixa capacidade de absorção visual, ao contrário do 
Troço 2B. 

Considera-se, assim, que a alternativa 2B é menos impactante, no que respeita ao fator Paisagem. 

 

D. Medidas de minimização 

 Deve ser evitada a criação de taludes de grande dimensão e declive na abertura de acessos 
temporários; quando absolutamente necessários, os mesmos deverão ser alvo de recuperação 
assim que possível, para sua rápida estabilização. 

 A área de intervenção deverá restringir-se ao estritamente necessário e deve estar devidamente 
balizada. 

 Deverão ser salvaguardados todos os exemplares arbóreos e arbustivos que não perturbem a 
execução da obra; quando próximos de áreas intervencionadas, devem ser devidamente 
sinalizados. 

 Os trabalhos de desmatação e decapagem de solos deverão ser limitados às áreas estritamente 
necessárias, quer no que se refere aos acessos a melhorar e a construir, quer no terreno 
envolvente aos apoios. 

 As terras provenientes da decapagem do solo deverão ser posteriormente utilizadas na 
recuperação das áreas afetadas temporariamente no decorrer da implementação do projeto. 

 Todas as áreas afetadas, incluindo todas as áreas envolventes perturbadas durante a obra, 
deverão ser recuperadas procedendo-se à criação de condições para a regeneração natural da 
vegetação, ou, no caso de áreas agrícolas, para a sua reativação. 

 Quando se recorrer a plantações ou sementeiras, sob pretexto algum deverão ser usadas 
espécies alóctones para as quais tenha sido observado comportamento invasor em território 
nacional. Todos os exemplares a plantar devem apresentar-se bem conformados e em boas 
condições fitossanitárias. Deverão ser privilegiadas as espécies da flora local. 

 Após desativação dos estaleiros deverá proceder-se à recuperação da área afetada, com 
reposição da ocupação do solo anterior. 

 

E. Conclusão 

Os impactes do projeto em análise decorrem fundamentalmente da intrusão visual que a presença 
permanente das infraestruturas previstas introduzem no território. Serão tanto mais gravosos quanto 
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mais visíveis se apresentarem, constituindo-se os troços mais próximos de povoações como aqueles que 
induzirão um impacte mais elevado. 

No que respeita ao fator Paisagem, a alternativa menos impactante é o Troço 2B. 

Assim, e tendo em consideração o atrás exposto, no que respeita ao fator paisagem poder ser emitido 
parecer favorável, devendo ser respeitadas as medidas mitigadoras propostas. 

 

6.8. PATRIMÓNIO CULTURAL 

A. Caracterização da situação de referência 

Relativamente ao conteúdo do EIA e no que concerne ao fator ambiental Património Cultural, o elemento 
fundamental para a avaliação dos impactes originados pela implementação deste projeto, corresponde ao 
Relatório Final de Trabalhos Arqueológicos que consta no Anexo E.2, Volume 2 e que se encontra vertido 
no denominado Relatório Síntese do EIA. 

Estes trabalhos foram desenvolvidos em duas fases: inicialmente no âmbito do Estudo de Grandes 
Condicionantes Ambientais foi efetuada a pesquisa documental e bibliográfica que teve em conta os 
anteriores estudos efetuados para esta linha; seguiu-se uma outra fase de trabalho de campo em que foi 
efetuada prospeção arqueológica sistemática. 

De acordo com o EIA (RS, p. 193) na fase de «Pesquisa Documental procedeu-se à definição da área de 
estudo (AE), da área de incidência indireta (AII) e da área de incidência direta (AID)» em que primeira 
apresentava largura variável para «permitir o estudo de diversas alternativas de corredor no seu interior» 
integrando as AII e AID. No caso da linha em apreço, considerou-se para a AE, uma área de 
aproximadamente 105 km2, correspondendo esta a uma área com cerca de 20 km de comprimento e uma 
largura média de aproximadamente 6 km. Desta forma, a AE possuía uma dimensão suficiente para 
abranger os diferentes troços de traçado em análise (Troço 1, Troço 2A, Troço 2B e Troço 3). Já a AII 
surge definida como correspondendo «à área passível de ser afetada de forma indireta no decorrer da 
implementação do projeto» e corresponde a um corredor de 200 m centrado no eixo da linha. A AID 
corresponde ao corredor de 100 m centrado no eixo da linha «que poderá ser alvo de impactes diretos 
decorrentes da construção da linha», onde foi realizada a prospeção sistemática «com vista à 
identificação de ocorrências de interesse patrimonial inéditas e à relocalização». 

Na fase de Pesquisa Documental (RS, p. 195) «foi possível identificar 167 ocorrências patrimoniais no 
interior da Área em Estudo (Tabela 5.60)» sendo salientado pelo EIA que do «conjunto de elementos 
identificados apenas sete se encontram no interior da AII do projeto (elementos 11, 58, 60, 74, 133, 134 
e 143) dos quais os elementos 133, 134 e 143 estão no interior do Troço 1 e os elementos 11 e 74 estão 
no interior do Troço 2A», encontrando-se os elementos 58 e 60 no interior do Troço 2B. Na AID 
situavam-se apenas os elementos 11, 60 e 134. 

Destaca ainda que quatro das ocorrências identificadas (PD), n.ºs 68, 69, 70 e 124, se encontram 
classificadas ou em vias de classificação, se bem que fora das AID e AII definidas pelo EIA, 
nomeadamente, por essa ordem: 

 Ruínas do Castelo de Faria e da estação arqueológica subjacente (Classificado como 
MN - Monumento Nacional - Decreto n.º 40 684, DG, I Série, n.º 146, de 13-07-1956); 

 Igreja e Convento da Franqueira (Em Vias de Classificação - Anúncio n.º 94/2014, DR, 2.ª série, 
n.º 76, de 17-04-2014); 
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 Ermida ou Igreja de Nossa Senhora da Franqueira (Classificado como IIP - Imóvel de Interesse 
Público - Decreto n.º 42 692, DG, I Série, n.º 276, de 30-11-1959); 

 Castro de Carapeços, também denominado Castro de Picarreira ou Castro de Monte do Crasto 
(Classificado como SIP - Sítio de Interesse Público - Portaria n.º 827/2015, DR, 2.ª série, n.º 216, 
de 4-11-2015). 

Sublinhe-se ainda que esta última ocorrência patrimonial se encontra a cerca de um quilómetro do 
Troço 1 do corredor. 

Os trabalhos de campo incidiram no Troço 2B, dado que os restantes troços anteriormente já haviam sido 
prospetados no âmbito do RECAPE da Linha Ponte de Lima - Vila Nova de Famalicão, a 400 kV, estudo 
que entretanto foi reformulado, tendo ainda assim sido dada continuidade a esse inventário inicial. 
De acordo com o EIA (RS, p. 200) «foi prospetada a Área de Incidência Direta (AID) do Troço 2B (entre 
os apoios 37B e 69B), numa largura de 100 metros limitada por duas retas paralelas distanciadas 50 
metros do eixo do traçado», procedendo-se à «relocalização das ocorrências identificadas na fase de 
Pesquisa Documental que se situavam no interior do corredor (ocorrências 11 e 60) ou envolvente 
imediata (ocorrência 58)». Não se procedeu à relocalização da ocorrência 134, situada no interior da AID, 
porque «este elemento patrimonial em si (edifício de quinta) se situa fora do corredor em análise», 
localizando-se neste «apenas os terrenos da quinta, cujos limites estão definidos no PDM de Barcelos, 
mas que não podem ser considerados como um elemento patrimonial per si». Note-se que a implantação 
definida no projeto dos apoios 23 e 24 no corredor não afeta diretamente a área dessa quinta, nem os 
respetivos acessos a utilizar ou a construir. 

De acordo com o EIA (RS, p. 202), durante os anteriores trabalhos de prospeção (RECAPE) foram 
relocalizadas no Troço 2A duas ocorrências, a n.º 11 e a n.º 74, que receberam a numeração de trabalho 
de campo (TC) n.º 6 e n.º 15. Informa que não foi possível relocalizar os elementos patrimoniais n.ºs 58 
e 60 (PD) tendo sido inventariados sob os n.ºs 19 e 20 (TC). Foram ainda identificadas dezassete novas 
ocorrências patrimoniais, as n.ºs 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24 e 25 (TC). 
Destas 21 ocorrências, 17 são de natureza etnográfica e as restantes quatro de carácter arqueológico 
(n.ºs 19, 20, 23 e 25). 

No âmbito da prospeção realizada para o presente EIA no Troço 2B, foram identificadas as ocorrências 
n.ºs 17, 18, 21, 22, 23 e 24, que correspondem «sobretudo a estruturas etnográficas de variadas 
tipologias desde [marcas de] guilhos, a vias, passando por levadas, poços e marcos» e somente 
localizadas duas ocorrências de natureza arqueológica, as n.ºs 23 e 25, em que a primeira respeitará a 
«um grande monumento megalítico que foi alvo de destruição parcial e a segunda corresponde a um 
achado isolado». 

Relativamente ao valor patrimonial das ocorrências inventariadas (RS, p. 202), o EIA destaca 
«as ocorrências de valor patrimonial considerado pouco relevante (negligenciável ou baixo), num total de 
66,6%, seguindo-se as ocorrências de valor relevante (ocorrências de valor patrimonial médio), que 
correspondem a 14,3%» do total, salientando que relativamente a 19,1% delas «não foi possível 
determinar qualquer valor cultural». 

Note-se que uma destas ocorrências corresponde a um achado isolado indeterminado (n.º 25, Canto, 
fragmento de cerâmica) e as outras duas ocorrências arqueológicas inventariadas (n.ºs 19, Curtinhas, 
arte rupestre, e 20, Lordelo, vestígios diversos romanos), não foram relocalizadas e como tal avaliadas 
patrimonialmente pelo EIA. Destaca-se ainda a acima já referida ocorrência arqueológica n.º 23, mamoa, 
correspondente a um grande monumento megalítico cuja câmara terá sido alvo de violação, e à qual foi 
atribuído valor patrimonial Médio. 
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Conclui, constatando que das 21 das ocorrências «inventariadas em trabalho de campo nos diferentes 
troços, seis (28,6%) encontram-se na Área de Incidência Direta dos apoios, oito na Área de Incidência 
Indireta e sete a mais de 100 m de qualquer apoio». 

Serão essencialmente as ocorrências situadas na AID e na AII a «condicionar a implantação da linha e 
apoios, uma vez que, serão aquelas que apresentam maior probabilidade de sofrerem afetação pelo 
projeto, ainda que as ocorrências situadas fora dos troços possam ser condicionadoras de outros 
elementos de projeto cuja localização nesta fase se desconhece». A estas afetações acrescem as que 
possam ocorrer decorrentes quer da implantação dos estaleiros e sobretudo dos acessos a melhorar ou a 
construir. 

De acordo com a Tabela 5.62 (RS, p. 203) as ocorrências patrimoniais inventariadas distribuem-se da 
seguinte forma em cada troço/localização: Troço 1, ocorrência n.º 5; Troço 2A, ocorrências n.º 6, 7, 8, 9, 
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16; Troço 2B, ocorrência n.º 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. No Troço 3 não 
foram inventariadas ocorrências. 

O EIA destaca que a área do projeto é bastante antropizada, sendo o solo utilizado para fins agrícolas ou 
silvícolas, pelo que apresenta uma visibilidade variável (Volume 4, Desenho 26) em que se destaca 
maioritariamente a visibilidade nula para estruturas e artefactos (sendo equivalentes as áreas com 
visibilidade geral reduzida/nula e as áreas com mediana/reduzida para estruturas e reduzida/nula para 
artefactos). 

 

B. Identificação e avaliação de impactes 

Na avaliação de impactes o EIA (RS, p. 322) considera que, em termos patrimoniais, estes se podem 
subdividir «em dois grandes subgrupos, um de impactes físicos e outro de impactes visuais», ocorrendo 
os primeiros «essencialmente na fase de construção e os impactes visuais manifestam-se na fase de 
exploração». 

O EIA (RS, pp. 36-38) especifica que as «atividades necessárias à construção de linhas elétricas 
encontram-se bastante tipificadas, existindo pequenas variações relacionadas com os elementos técnicos 
específicos de cada infraestrutura, nomeadamente o tipo de apoios». 

A fase de construção compreende assim várias atividades, de que se destaca a instalação do estaleiro e 
do parque de material, e, quando necessária, a melhoria dos acessos existentes ou a abertura de novos 
acessos, «acordada com os respetivos proprietários, sendo tida em conta a ocupação dos terrenos, a 
época mais propícia (após as colheitas, por ex.)». Esta fase de implementação do projeto envolve ainda a 
desmatação e abate de arvoredo, numa área variável, e a abertura da faixa de proteção constituída uma 
faixa com 45 m de largura máxima, que pode igualmente envolver o abate ou o decote de árvores. 
A abertura de caboucos, que se desenvolve numa área de cerca de 400 m2, envolve trabalhos de 
escavação, «realizada com o recurso a retroescavadoras», a construção dos maciços de fundação e a 
montagem das bases dos apoios. 

Durante a fase de construção «a implantação da linha será suscetível de gerar impactes negativos sobre 
os elementos patrimoniais». Para a avaliação de impactes, o EIA (RS, pp. 322-323) considerou «todas as 
ocorrências localizadas a menos de 50 m de qualquer apoio (tendo em atenção áreas de depósito 
temporário, deslocamento de maquinaria como retroescavadoras, gruas e outras) poderão ser alvo de 
afetação direta» referindo que a afetação indireta «ocorre no caso das ocorrências se localizarem entre 
50 m e 100 m», considerando ainda que «as ocorrências localizadas entre 100 m e 200 m» não serão 
objeto de afetação quanto à implantação de apoios. No entanto sublinha que estas poderão vir a ser 
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afetadas, pela «abertura/alargamento de acessos temporários (a criar e a melhorar situados fora da AID 
da linha) e implantação de estaleiros». 

Refere explicitamente que, aquando da elaboração do EIA, era somente conhecida a localização dos 
apoios, «desconhecendo-se os locais de implantação de outras infraestruturas como estaleiros». Pelo que 
devido a estas limitações são propostas pelo EIA medidas de minimização genéricas no Capítulo 8 
(RS, pp. 322-323), «aplicáveis à instalação de estaleiros e abertura/alargamento de acessos (localizados 
fora da AID da linha) que incidem, essencialmente, sobre a necessidade de prospeção prévia e de 
acompanhamento na fase de desmatação e construção, uma vez conhecidas as localizações desses 
elementos». 

O EIA apresenta a avaliação de impactes individualizada por elemento patrimonial (RS, pp. 323-324), mas 
de forma a facilitar a análise, estas foram agrupadas tendo em conta a afetação por impactes, diretos ou 
indiretos, associados à abertura dos caboucos. 

Quanto aos impactes diretos, negativos, identificados pelo EIA na ocorrência n.º 5, Corujeira, (marcas de 
guilhos relacionadas com a extração artesanal de pedra), situada a cerca de 15 m do apoio 28, estes 
foram considerados pouco relevantes e pouco prováveis, o mesmo sucedendo com as similares 
ocorrências n.º 9, Coutada, (situada a cerca de 30 m do apoio 45 do Troço 2A, também corresponde a 
marcas de guilhos) e da ocorrência n.º 10, Coutada, (a cerca de 25 m do apoio 46 do Troço 2A). Para a 
ocorrência n.º 14, Pontegães, que corresponde a uma estação de via-sacra, (a mesma a que se refere a 
ocorrência n.º 11), em que o apoio 54 do Troço 2A se encontra implantado a 50 m, foi considerado pelo 
EIA que poderão vir a ocorrer impactes diretos, negativos, mas pouco relevantes e pouco prováveis. 
Impactes similares foram os avaliados para a ocorrência n.º 16, Pedrego, cruzeiro em granito (cujo 55 do 
Troço 2A se encontra a cerca de 30 m), para a ocorrência n.º 18, Santa Marinha, corresponde a uma 
zona de extração artesanal de pedra (o apoio 55B do Troço 2B encontra-se a cerca de 10 m) e para a 
ocorrência n.º 24, Espinheiro, poço, (o apoio 62B do Troço 2B encontra-se a cerca de 5 m). 

Relativamente a impactes avaliados como indiretos, negativos, pouco prováveis e pouco relevantes, e que 
de acordo com o EIA, tiveram em conta a natureza das ocorrências, temos a n.º 7, Marêlo, ruínas de uma 
casa agrícola, (apoio 41 do Troço 2A encontra-se a cerca de 65 m), a n.º 8, Marêlo, eventual marco de 
divisão de propriedade, (o apoio 41 do Troço 2A situa-se a cerca de 60 m), a n.º 12, Pontegães, troço 
lajeado da via-sacra (o apoio 54 do Troço 2A está a cerca de 100 m), a n.º 13 (Pontegães) corresponde a 
um troço lajeado da via-sacra (apoio 54 do Troço 2A encontra-se a cerca de 70 m), e a ocorrência n.º 22, 
Ribeira de Milhazes, troço de via com marcas de rodados (o apoio 60B do Troço 2B está a cerca de 
80 m). 

Também com impactes avaliados como indiretos, negativos, pouco prováveis e pouco relevantes, temos a 
ocorrência arqueológica n.º 25, Canto, correspondente a um achado isolado (fragmento de cerâmica 
indeterminado, localizando-se a cerca de 85 m o apoio 62B do Troço 2B). 

O EIA não identificou impactes relativos à implantação de apoios nas ocorrências n.º 6, Azenha da 
Moleira (apoio 40 do Troço 2A situa-se a cerca de 215 m), n.º 11, Pontegães, estação da via-sacra, 
a mesma a que se refere a ocorrência n.º 14, (o apoio 54 do Troço 2A situa-se a cerca de 170 m), n.º 15, 
Pedrego, moinho de vento bastante degradado (o apoio 55 do Troço 2A está a cerca de 150 m), n.º 17, 
Portela, marco da casa de Bragança em granito (o apoio 42B do Troço 2B está a cerca de 105 m), e 
ocorrência n.º 21, Lordelo, estrutura hidráulica, (o apoio 58B do Troço 2B encontra-se a cerca de 65 m). 

Refira-se que relativamente à ocorrência n.º 6, cuja «Zona de Salvaguarda Arqueológica definida em 
PDM» é parcialmente afetada pela travessia da linha, a DIA emitida no âmbito da avaliação na fase de 
Estudo Prévio do anterior projeto que foi objeto da AIA n.º 2687, e cujo Troço 13 corresponde ao Troço 
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2A agora em avaliação (mas em fase de Projeto de Execução), integrava na Medida 21 orientações para 
aplicação na «Fase de Desenvolvimento do Projeto de Execução e Fase de Elaboração do RECAPE», 
enunciando para esta ocorrência, então inventariada como PD 328 / TC 122, «o afastamento da linha e 
dos apoios para uma distância superior a 50 m, bem como prever o mesmo afastamento relativamente às 
restantes infraestruturas para a fase de construção, como acessos e estaleiros». 

Quanto a sítios arqueológicos, os impactes avaliados como indiretos, negativos, pouco prováveis e pouco 
relevantes, há ainda a destacar a ocorrência n.º 20, Lordelo, que corresponde a um sítio arqueológico de 
cronologia romana (o apoio 58B do Troço 2B encontra-se a cerca de 140 m), que não foi relocalizado, 
mas que dado o seu afastamento, o EIA não identificou quaisquer impactes associados à construção do 
apoio. Também relativamente à ocorrência n.º 23, Regatinho, mamoa situada no exterior do corredor em 
estudo e a cerca de 155 m apoio 61B do Troço 2B, também, e de acordo com o EIA, não se prefiguram 
quaisquer impactes associados à construção do apoio. A ocorrência n.º 19, Curtinhas, que corresponde a 
um sítio de «Arte Rupestre» (covinhas) que não foi possível relocalizar, (eventualmente por se encontrar 
mal georreferenciada, e que de acordo com esta o apoio 55B do Troço 2B se encontrará a cerca de 
85 m), pelo que o EIA considerou que aqui não é possível efetuar uma correta avaliação de impactes. 

Relativamente à fase de exploração da linha, o EIA assinala que poderão ocorrer impactes visuais, 
considerando que no entanto estes são de difícil análise e quantificação, tendo optado «por não efetuar 
qualquer avaliação de impactes nesta fase, uma vez que não existem as diretrizes, por parte da tutela, 
para o realizar» (RS, p. 325). Sobre esta questão, apesar da falta de um guia, há a referir que para a 
análise da paisagem, incluindo cultural, existem ferramentas próprias e critérios de avaliação que têm 
sido empregues nos mais variados EIA. 

Quanto às ocorrências que se encontram classificados ou em vias de classificação, identificadas na fase 
de pesquisa documental (PD, n.ºs 68, 69, 70 e 124), note-se que relativamente às três primeiras situadas 
a oeste do Troço 2A, o projeto de execução procurou efetuar o afastamento preconizado na DIA do 
antecedente AIA n.º 2687, minimizando com esse ajuste eventual impacte visual. 

Assim, em síntese, das 21 ocorrências inventariadas, seis, correspondentes às n.º 5, 9, 10, 16, 18 e 24, 
situam-se na área de incidência direta (AID) de um dos apoios, ou seja, encontram-se a menos de 50 m, 
enquanto oito elementos patrimoniais, os n.ºs 7, 8, 13, 14, 19, 21, 22 e 25, estão na área de incidência 
indireta (AII) de um dos apoios. Finalmente, seis ocorrências, as n.ºs 6, 11, 12, 15, 17, 20 e 23, estão 
fora da AID ou AII de qualquer apoio. Conclui o EIA, de acordo com os dados identificados, «que os 
impactes diretos, sobre o património arqueológico, na fase de construção, são de uma forma genérica 
pouco relevantes» (RS, p. 325). 

 

C. Medidas de minimização 

De acordo com a avaliação efetuada pelo EIA, é preconizado um conjunto de medidas de minimização, 
gerais e específicas (RS, pp. 349-350), sendo estas discriminadas particularmente a cada umas das 
ocorrências patrimoniais (RS, Capítulo 8, p. 337 e ss.), encontrando-se igualmente vertidas na Matriz de 
Acompanhamento Ambiental (MAA) da obra (EIA, Volume 6 – Plano de Acompanhamento Ambiental). 

As medidas gerais presentes na MAA (M10, M15, M16, M17 e M18) focam-se sobretudo no 
acompanhamento arqueológico da obra, bem como em novas prospeções após a desmatação, das áreas 
que apresentaram «uma densidade de coberto vegetal que impediu uma correta observação do solo», o 
registo dos muros e a salvaguarda dos caminhos antigos. Falta aqui a prospeção sistemática dos acessos 
a construir ou a melhorar, bem como dos estaleiros, nomeadamente nas áreas que anteriormente não 
foram prospetadas, e sobretudo quando situadas externamente ao corredor de 100 m, ou que 
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apresentam visibilidade nula ou reduzida, e que, de acordo com os resultados ainda poderão vir a ser 
condicionadas, efetuando-se os necessários ajustes no seu traçado. 

Quanto a medidas específicas para cada uma das ocorrências, dado o afastamento das componentes de 
projeto durante a fase de construção relativamente a algumas destas, caso das n.º 6, 11 e 15, o EIA 
propõe-se a sua «conservação pela salvaguarda e sinalização caso qualquer frente de obra se situe a 
menos de 50 m (M19)». 

Relativamente às ocorrências n.º 5 e 24, situadas na AID, nomeadamente dos apoios, o EIA preconiza a 
sua «conservação pela salvaguarda» durante as atividades que impliquem impactes no solo (estaleiros, 
como a abertura de acessos e de caboucos), mas que caso seja necessária a sua afetação, propõe 
«a salvaguarda da sua memória, através da elaboração prévia de um registo gráfico» (M20). 

Para as ocorrências n.ºs 7, 8, 9, 10, 14, 16 e 19, propõe igualmente «a conservação pela salvaguarda», 
bem como a «sinalização caso qualquer frente de obra se situe a menos de 50 m» (M21). 

Preconiza ajustes ao projeto quanto às ocorrências n.º 12, 13 e 22, nomeadamente através da utilização 
de caminhos alternativos «ou, caso tal não seja possível, a adoção de uma solução de cobertura com 
geotêxtil e almofada de terra antecedida de registo (…)» sendo no final dos trabalhos «(…) efetuada a 
sua remoção. (M22)». 

Considera igualmente que a ocorrência n.º 17 deverá ser salvaguardada pelo que em caso de 
«construção de infraestruturas associadas à implantação de caboucos que impliquem impactes no solo, 
nomeadamente acessos e estaleiros», estas deverão ser afastadas «para uma distância não inferior a 
10 m (M23)». 

Para as ocorrências n.ºs 18 e 21, o EIA propõe «que no âmbito da abertura de caboucos [ou de outras 
infraestruturas], caso haja afetação, se efetue o registo gráfico e fotográfico das áreas alvo de afetação» 
(M24). 

Quanto às ocorrências de natureza arqueológica, n.ºs 19, 20, 23 e 25, nomeadamente para a primeira 
destas, conforme acima referido, o EIA preconiza a respetiva conservação e sinalização, que deverá ser 
complementada por prospeção na área do apoio e do acesso a construir, para despiste duma localização 
diversa da eventualmente errónea, que a coloque na área de incidência da obra. Já para a n.º 20 
determina o «afastamento de todas as infraestruturas com impacte no solo para uma distância não 
inferior a 100 m (M25)». No caso da ocorrência n.º 23 é igualmente preconizado o «afastamento de 
todas as infraestruturas com impacte no solo para uma distância não inferior a 50 m da base do 
monumento» (M26) e para a ocorrência n.º 25, o EIA prescreve o cuidadoso acompanhamento 
arqueológico, e ainda que «todas as ações com impacte no solo a menos de 50 m da ocorrência deverão 
ser realizadas com recurso a decapagens mecânicas de 20 em 20 cm (M27)». 

Dado que a avaliação de impactes efetuada pelo EIA não tomou em consideração os acessos entretanto 
definidos e igualmente apresentados neste procedimento de AIA (Plano de Acessos, Volume 5), e apesar 
de estes igualmente não terem sido objeto de caraterização arqueológica (trabalhos de prospeção) para 
além dos efetuados para o EIA (num corredor de 100 m), considera-se necessário proceder à aferição da 
avaliação e das medidas de minimização preconizadas. 

A título de exemplo verifica-se que o acesso a construir ao apoio 28 (cerca de 300 m) se inicia no exterior 
da área do corredor de 100 m que foi prospetada para o EIA, o que também sucede com os acessos a 
construir aos apoios 42B e 43B. Tem início no exterior do próprio corredor de 400 m, considerado para a 
generalidade do EIA, o acesso a construir para o apoio 32, bem como o extenso acesso a melhorar aos 
apoios 52B e 53B. 
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Assim, tendo por base a cartografia do EIA, o inventário e a prospeção arqueológica sistemática efetuada 
no corredor de 100 m, procurou-se colmatar esta lacuna resultante das alterações decorrentes dos 
acessos a melhorar ou a construir e com repercussão na avaliação e nas medidas de minimização que 
foram propostas. 

O acesso a construir ao apoio 28 é crítico para a ocorrência n.º 5, preconizando-se a sua conservação in 
situ e a sua vedação e sinalização na fase de construção. 

O novo acesso a construir para o apoio 40 também não terá repercussões diretas na ocorrência n.º 6, 
mas esta, conforme já foi referido, apresenta uma «Zona de Salvaguarda Arquitetónica definida em PDM» 
que será parcialmente atravessada pela linha, pelo que aqui durante a elaboração do projeto de execução 
deveria ter sido ponderado um ajuste na implantação dos apoios limítrofes, nomeadamente os apoios 39 
a 42. 

O reduzido novo acesso a construir para o apoio 41 não interfere com as ocorrências n.º 7 e n.º 8, que 
assim deverão ser conservadas in situ. 

O acesso a construir para o apoio 45 não afeta a ocorrência n.º 9, que deverá ser sinalizada na fase 
prévia à obra. 

O acesso a construir para o apoio 46 não afeta a ocorrência n.º 10, mas esta deverá ser vedada e 
sinalizada na fase prévia à obra. 

O acesso ao apoio 54 tem implicações num conjunto de ocorrências, as n.ºs 11, 12, 13 e 14, que de 
acordo com o EIA, encontram-se correlacionadas numa via-sacra. Trata-se pois de uma via lajeada (n.ºs 
12 e 13) onde se inserem duas estações de uma via-sacra (n.ºs 11 e 14), num eventual acesso antigo à 
Igreja de Nossa Senhora da Franqueira ou ao Convento. O acesso ao apoio 54 far-se-á por essa via-sacra 
que assim sofrerá numa importante extensão uma afetação negativa direta. Considera-se que esta 
afetação das ocorrências n.ºs 12 e 13 pode ser evitada, pois verifica-se que no próprio Plano de Acessos, 
nomeadamente no caso da ocorrência n.º 12, existe a norte deste apoio identificado um acesso 
alternativo (Desenho A1). Quanto às ocorrências n.ºs 11 e 14, em caso de afetação na fase prévia à 
obra, estas deverão ser vedadas e sinalizadas. 

Quanto ao acesso ao apoio 55 verifica-se uma relativa proximidade das ocorrências n.º 15 e 16, devendo 
esta última ser sinalizada na fase prévia à obra. 

Já no Troço 2B, nos acessos a construir aos apoios 41B e 42B, não se verifica a afetação da ocorrência 
n.º 17. 

Quanto ao acesso a construir para a o apoio 55B não se verifica a alteração da afetação da ocorrência n.º 
18, relativamente à qual se preconiza a respetiva vedação e sinalização. Em caso de inevitabilidade da 
sua afetação direta pela construção, dever-se-á proceder ao respetivo registo gráfico, fotográfico e 
elaboração de memória descritiva. 

Ainda junto ao acesso a este apoio 55B dever-se-á situar a ocorrência arqueológica n.º 19, «um pequeno 
penedo com fossetes», que devido a algum problema com a respetiva georreferência, não foi relocalizada 
durante os trabalhos de campo. Considera-se que, cautelarmente, antes do início dos trabalhos de 
construção, se deverá proceder a nova prospeção do acesso a construir junto ao apoio e da área dos 
caboucos, trabalhos que na fase de obra deverão igualmente ser sujeitos a um rigoroso 
acompanhamento arqueológico.  

O acesso a melhorar ao apoio 58B localiza-se bastante distanciado da área de dispersão de materiais 
arqueológicos a que se refere a ocorrência n.º 20, que não foi relocalizada durante a prospeção. Para 
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esta ocorrência o EIA já preconizava o afastamento de todas as infraestruturas para uma distância não 
inferior a 100 m. 

No acesso a utilizar para o apoio 59B, localiza-se a ocorrência n.º 21, uma levada, que na fase de obra 
deverá ser sinalizada. Em caso de afetação deverá ser objeto de registo gráfico, fotográfico e da 
elaboração de memória descritiva. 

No acesso a melhorar e a construir para o apoio 60B, situa-se a ocorrência n.º 22, uma via, cuja extensão 
não surge assinalada, sendo difícil verificar a magnitude da sua afetação. Preconiza-se um ajuste no 
acesso ou que, em caso de afetação pontual, se efetua a respetiva limpeza para registo gráfico, 
fotográfico e elaboração de memória descritiva e a sua cobertura (com geotêxtil e terra) a ser removida 
no final da obra. 

O acesso a melhorar ou a construir para o apoio 61B, situa-se próximo da ocorrência n.º 23, mamoa de 
um grande monumento megalítico, pressupondo um afastamento das infraestruturas para uma distância 
não inferior a 50 m a partir da base do monumento. Preconiza-se igualmente a sua sinalização junto ao 
acesso, de forma a evitar afetações com a circulação de maquinaria. 

Verifica-se a afetação da ocorrência n.º 24, poço, quer pelo acesso a construir ao apoio 62B, quer pelo 
próprio apoio, pelo que esta deverá ser vedada e sinalizado. Caso se verifique a inevitabilidade da sua 
afetação, deverá ser efetuado o respetivo registo para memória futura. 

Quanto ao apoio 65B, o acesso a melhorar não afetará a ocorrência n.º 25, achado avulso (um fragmento 
de cerâmica), pois será feito do lado oposto à mesma. Preconiza-se que na intervenção respeitante a este 
apoio seja efetuado um rigoroso acompanhamento arqueológico, e que eventuais ações no solo a menos 
de 50 m da sua área devam ser realizadas com recurso a decapagens mecânicas de 20 em 20 cm. 

Assim, e de acordo com esta análise, as medidas de minimização têm ainda que ser aferidas, sofrendo 
algumas alterações na sua redação. 

 

D. Análise de alternativas 

Para a avaliação de alternativas no que concerne ao fator Património Cultural, o EIA informa não ter 
considerado determinante o número de ocorrências mas antes o respetivo valor patrimonial destas. 

No Troço 2A foram identificadas onze ocorrências de natureza etnográfica, das quais sete são passiveis 
de afetação direta ou indireta pela implantação de apoios, registando ainda a menos de 500 m de 
distância dois bens imóveis classificados, embora sem qualquer afetação pelo traçado. Salienta no 
entanto que dada a má visibilidade se poderem vir a revelar sítios arqueológicos inéditos, atualmente 
ocultos. 

Foram inventariadas no Troço 2B oito ocorrências patrimoniais de natureza etnográfica e arqueológica, 
entre as quais seis são passiveis de afetação direta ou indireta pela implantação de apoios, mas de valor 
patrimonial pouco relevante a relevante, salientando no entanto que duas dessas ocorrências 
arqueológicas não foram relocalizadas e avaliadas. Falta aqui a referência à ocorrência n.º 25, achado 
isolado situado na AII. 

O EIA considera assim que a alternativa menos desfavorável corresponde à que integra o Troço 2B, 
sobretudo devido à «maior proximidade do troço 2A a um elemento classificado até uma envolvente de 
500 m do troço» (RS, p. 357). 
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Tabela 3 - Resumo da comparação entre as alternativas A e B.* 
[Fonte: EIA da Linha Ponte de Lima – Vila Nova de Famalicão, a 400 kV (Troço Intermédio)] 

Troço 2A Troço 2B Análise 

Regista um total de 11 ocorrências 
(oc. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16) 

Regista um total de 8 ocorrências 
(oc.17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 e 24) 

Troço 2A tem mais ocorrências 
patrimoniais 

Três ocorrências no interior da AID; quatro 
ocorrências na AII 

Duas ocorrências no interior da 
AID; quatro ocorrências na AII 

Troço 2A tem mais ocorrências 
patrimoniais no interior da área de 

potencial afetação (direta e/ou indireta) 
Numa evolvente de 500 m registam-se 2 

sítios classificados 
Numa envolvente de 500 m não se 

registam sítios classificados 
O Troço 2A possui monumentos 

classificados numa envolvente de 500 m 
* Note-se que, na Tabela 9.3 do EIA, no Troço 2B não foi incluída a ocorrência n.º 25. 

 

Apesar das limitações de conhecimento, apontadas ao longo da análise do EIA, aceita-se esta conclusão 
no que concerne à seleção da alternativa 2B, que, apesar de também implicar impactes, considera-se que 
estes serão minimizáveis se aplicadas as medidas de minimização preconizadas. 

 

E. Elementos a apresentar e Medidas de minimização 

E.1. Elementos a apresentar previamente ao licenciamento 

PAT1. Plano de Acessos e Plano de Acompanhamento Ambiental reformulados de acordo com as 
orientações do Parecer da CA e da DIA, nomeadamente: 

a) Os resultados da prospeção das áreas dos traçados dos acessos que ainda não foram 
prospetadas; 

b) Representação cartográfica do plano de acessos à escala 1:2 000, revista tendo em conta os 
resultados da prospeção a realizar; 

c) Na cartografia as ocorrências patrimoniais deverão encontrar-se referenciadas com o respetivo 
número de inventário. 

 

E.2. Elementos a verificar em sede de licenciamento 

PAT2. No Caderno de Encargos da Obra deverão constar todas as medidas referentes ao Património, bem 
como a Carta de Condicionantes com a implantação e identificação de todas as ocorrências 
patrimoniais inventariadas, devidamente atualizados de acordo com o Parecer da CA. 

 

E.3. Medidas de minimização gerais para a fase prévia e de obra 

PAT3. Antes do início da obra efetuar a prospeção das áreas destinadas à implantação dos estaleiros, que 
de acordo com os resultados, ainda poderão vir a ser condicionadas. 

PAT4. O acompanhamento arqueológico a executar na fase de obra deve ser efetuado de modo efetivo, 
continuado e direto por um arqueólogo em cada frente de trabalho, sempre que as ações 
inerentes à realização do projeto não sejam sequenciais mas simultâneas. 

PAT5. O acompanhamento arqueológico da obra deve incidir em todos os trabalhos, durante a instalação 
de estaleiros, as fases de decapagem, desmatação e terraplenagens, abertura de acessos, 
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escavação de caboucos para a fundação dos apoios, espalhamento de terras sobrantes e de todas 
as ações que impliquem revolvimento de solos.  

PAT6. Após a desmatação, deve ser efetuada a prospeção arqueológica sistemática das áreas de 
incidência direta de todas as componentes de obra e onde a visibilidade tenha sido nula ou 
reduzida. 

PAT7. As ocorrências arqueológicas que forem reconhecidas durante o acompanhamento arqueológico da 
obra devem, tanto quanto possível, e em função do valor do seu valor patrimonial, ser 
conservadas in situ (mesmo que de forma passiva), no caso de estruturas, de tal forma que não 
se degrade o seu estado de conservação atual ou salvaguardadas pelo registo. 

PAT8. Os resultados obtidos no acompanhamento arqueológico podem determinar a adoção de medidas 
de minimização específicas (registo documental, sondagens de diagnóstico, escavações 
arqueológicas, entre outras) nomeadamente no caso de não ser possível determinar a 
importância científica e patrimonial das ocorrências então identificadas. 

PAT9. Achados arqueológicos móveis efetuados no decurso da obra devem ser colocados em depósito 
credenciado pelo organismo de tutela. 

PAT10. Dever-se-á sinalizar e vedar as ocorrências patrimoniais localizadas no interior da faixa de 25 m 
centrada no eixo da linha e junto aos apoios, de forma a evitar a sua afetação pela circulação de 
pessoas e máquinas, que aí deve ser proibida ou muito condicionada. 

PAT11. Dever-se-á efetuar a sinalização das ocorrências situadas, até cerca de 50 m da obra, 
condicionando a circulação de modo a evitar a sua afetação. 

PAT12. No caso de afetação direta (destruição ou descaracterização) dos muros de divisão de 
propriedade em pedra seca que ocorrem na área de incidência do projeto, efetuar o respetivo 
registo por amostragem tipológica, em troços com 2 m de comprimento, para memória futura das 
tipologias construtivas destas estruturas na região e atendendo a que constituem evidências de 
uma arquitetura rural em desaparecimento. 

 

E.4. Medidas de minimização específicas para a fase de obra 

PAT13. São interditas ações com impacte no solo no interior da área de salvaguarda arqueológica 
definida no PDM correspondente à ocorrência n.º 134 (PD), situada entre os apoios 23 e 24. 

PAT14. Conservação in situ da ocorrência n.º 5; antes do início da obra efetuar a respetiva vedação e 
sinalização de forma a evitar qualquer afetação na fase de obra. 

PAT15. Afastamento de todas as infraestruturas com impacte no solo para uma distância não inferior a 
100 m da ocorrência n.º 20, que na fase de obra deve ser conservada in situ. 

PAT16. Na fase prévia à obra proceder à vedação e sinalização da ocorrência n.º 18. Caso seja inevitável 
a sua afetação direta pela construção, dever-se-á proceder ao respetivo registo gráfico, 
fotográfico e à elaboração de memória descritiva. 

PAT17. De forma a evitar eventuais impactes na ocorrência n.º 19, que anteriormente não foi 
relocalizada, na fase prévia à obra dever-se-á proceder à rigorosa prospeção na área do apoio 
55B e do acesso a construir; na fase de obra dever-se-á proceder a um rigoroso 
acompanhamento arqueológico da construção do acesso e da abertura dos caboucos do apoio. 

PAT18. Na fase de obra evitar a afetação das ocorrências n.º 17 e 19, que devem ser conservadas in situ. 
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PAT19. Na fase prévia à obra proceder à sinalização junto ao acesso da ocorrência n.º 21. Em caso de 
afetação direta pela obra, deverá ser objeto de registo gráfico, fotográfico e da elaboração de 
memória descritiva. 

PAT20. Ajuste do projeto do acesso ao apoio 60B de forma a evitar a afetação da ocorrência n.º 22. Caso 
seja demonstrada a inevitabilidade da sua afetação dever-se-á proceder à sua limpeza para 
registo e cobertura, com geotêxtil e almofada de terra, a ser removida no final da obra. 

PAT21. Afastamento da ocorrência n.º 23 de todas as infraestruturas com impacte no solo para uma 
distância não inferior a 50 m a partir da base do monumento. Antes do início da obra, proceder 
junto ao acesso á sua sinalização, de forma a evitar a sua afetação pela circulação de maquinaria. 

PAT22. Na fase prévia à obra proceder à vedação e sinalização da ocorrência n.º 24. Em caso de afetação 
direta pela obra, deverá ser objeto de registo gráfico, fotográfico e da elaboração de memória 
descritiva. 

PAT23. Na fase de obra, deve-se proceder ao rigoroso ao acompanhamento arqueológico de todas as 
ações com impacte no solo próximas do apoio 65B, junto ao qual se situa a ocorrência n.º 25; 
complementarmente, todas as ações com impacte no solo a efetuar a menos de 50 m desta 
ocorrência, deverão ser realizadas com recurso a decapagens mecânicas de 20 em 20 cm. 

 

E.5. Medidas de minimização para a fase de exploração 

PAT24. Sempre que se desenvolverem ações de manutenção ou outros trabalhos deve ser fornecida aos 
empreiteiros e subempreiteiros a Carta de Condicionantes atualizada com todas as ocorrências 
patrimoniais. 

 

F. Conclusão 

Deste modo e da análise do fator ambiental Património, considera-se que estão reunidos os elementos 
indispensáveis para emissão de parecer favorável condicionado ao Projeto de Execução da Linha Ponte de 
Lima-Vila Nova de Famalicão, a 400 kV (Troço Intermédio), nomeadamente à apresentação de elementos 
em sede de licenciamento e em fase prévia ao início das obras e à implementação das medidas de 
minimização acima mencionadas. 
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7. SÍNTESE DOS PARECERES DAS ENTIDADES EXTERNAS 

As entidades que se pronunciaram, no âmbito da consulta efetuada enquanto entidades externas à CA, 
referiram vários aspetos, dos quais se destacam: 

 A Direção Regional de Agricultura e Pescas do Norte (DRAP/N) considera preferível o 
traçado T1+T2A+T3, uma vez que o traçado da linha que incorpora o Troço 2A é o que tem 
menor impacte sobre a RAN. 

Efetivamente, a implantação dos apoios para a linha elétrica tem duas opções de traçado que 
diferem bastante no impacte sobre a RAN (como é observável na Planta 13 – "Condicionantes 
Biofísicas RAN e REN"): o Troço 2A apresenta 2 apoios em solo classificado como RAN e 4 vãos 
sem apoios; por sua vez, o Troço 2B apresenta 15 apoios em solo classificado como RAN; o Troço 
1 não tem mancha de solos RAN, e o Troço 3 apresenta apenas 1 apoio e 1 vão em solo RAN. 

A opção de traçado mencionada é reforçada pelo fato de, objetivamente, apenas as fundações 
das sapatas, para cada apoio, implicarem inutilização de solo, pese embora se venha a constituir 
servidão do espaço canal da linha e haver a desqualificação para a generalidade dos usos da área 
onde passa a linha que, nesta opção, também representa menor extensão sobre solos RAN. 

Face ao exposto, a utilização não agrícola de solos classificados como RAN é passível de ser 
autorizada, porque está em causa uma infraestrutura pública de transporte e distribuição de 
energia elétrica para a qual não existe alternativa viável para além dos corredores de implantação 
da nova linha, de acordo com o previsto na alínea l) do n.º 1 do artigo 22.º do Decreto-Lei n.º 
73/2009, de 31 de março, alterado pelo Decreto-Lei n.º 199/2015, de 16 de setembro. 

Assim, esta entidade emite parecer favorável ao traçado da "Linha Ponte de Lima – Vila Nova de 
Famalicão 400 kV (Troço Intermédio)" pelo traçado T1+T2A+T3. 

 O Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas, I.P. (ICNF, I.P.) manifesta não 
existirem fatores impeditivos que, por condicionamento legal, impeçam a viabilização do Projeto. 

Informa que não foram identificadas servidões administrativas (Área Protegida gerida por este 
Instituto, Rede Natura 2000, Regime Florestal) que careçam de parecer, no âmbito das 
competências do ICNF, I.P., enquanto autoridade de conservação da natureza e das florestas. 

Transmite: 

 Relativamente a espaços florestais, particularmente sobre Espaço Florestal de Produção, 
que não compete ao ICNF a realização de enquadramento e análise relativamente ao 
cumprimento de Planos Municipais de Ordenamento do Território (PMOT); 

 No que concerne a áreas percorridas por incêndio deverá verificar-se o cumprimento do 
disposto no Decreto-Lei n.º 327/90, de 22 de outubro, alterado e republicado pelo Decreto-
Lei n.º 55/2007, de 12 de março. As alíneas a) e b) do n.º 1 do art. 1º do diploma citado 
estabelecem a proibição, pelo prazo de 10 anos, de várias ações nos terrenos com 
povoamentos florestais percorridos por incêndios, em áreas não classificadas como solos 
urbanos. Atendendo à incidência de incêndios florestais no concelho de Barcelos 
relativamente aos quais não existe ainda cartografia oficial, poderá ser solicitada 
informação ao Gabinete Técnico Florestal (GTF) da Câmara Municipal de Barcelos. 
As alíneas a) e b) do n.º 1 do art.º 1 do diploma citado estabelecem a proibição, pelo 
prazo de 10 anos, de várias ações nos terrenos com povoamentos florestais percorridos por 
incêndios, em áreas não classificadas como solos urbanos. 
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A proibição pode ser levantada, nos termos do n.º 5 e 6 do art. 1º, por despacho conjunto 
dos ministros responsáveis pelas áreas do ambiente e do ordenamento do território e da 
agricultura, a requerimento dos interessados ou da respetiva câmara municipal, 
apresentado no prazo de um ano após a data da ocorrência do incêndio. Tratando-se de 
uma ação de interesse público ou de um empreendimento com relevante interesse geral, 
como tal reconhecido por despacho conjunto dos membros do Governo responsáveis pelas 
áreas do ambiente e do ordenamento do território e da agricultura e do membro do 
Governo competente em razão da matéria, o levantamento das proibições opera por efeito 
desse reconhecimento, o qual pode ser requerido a todo o tempo. 
A sobreposição do traçado desta linha com Povoamentos Florestais Percorridos por 
Incêndios tem consequências da instalação dos apoios, da abertura de acessos e da 
extensão da intervenção realizada, para a faixa de proteção da linha, em particular no 
corte do arvoredo ardido, por ser expectável impacte significativo em termos de erosão dos 
solos, principalmente nas situações de maior declive. 

 Relativamente ao PROF do Baixo Minho, assinala que a Linha trespassa o Corredor 
Ecológico definido ao longo do rio Cávado. Na área abrangida pelo Corredor, as normas a 
aplicar, naquilo que o presente projeto interferir com o planeamento florestal, são as 
consideradas para as funções de proteção e de conservação, nomeadamente a subfunção 
de proteção da rede hidrográfica, com objetivos de gestão e intervenções florestais ao nível 
da condução e restauração de povoamentos nas galerias ripícolas, bem como a subfunção 
de conservação de recursos genéticos, com objetivos de gestão da manutenção da 
diversidade genética dos povoamentos florestais e manutenção e fomento dos próprios 
corredores ecológicos. 
O ICNF refere ainda que o Corredor Ecológico definido neste PROF foi transposto para a 
Estrutura Ecológica Municipal no processo de revisão do PDM de Barcelos. 

 Tendo em conta as ações de corte e decote de arvoredo a realizar, com vista à abertura ou 
alargamento de acessos, construção de apoios e criação de faixa de segurança da linha e 
da faixa de gestão de combustível (nos termos da alínea c) do n.º1 do art.º 15.º do 
Decreto-Lei n.º 124/2006, na sua redação atual), haverá que ter em conta o seguinte: 

˃ Sobreiros: é referido no Relatório Síntese do EIA que foi confirmada a ocorrência de 
sobreiros, pelo que poderão existir espécimes nas áreas afetadas pela instalação e 
exploração da Linha (faixa de proteção da Linha, apoios e área envolvente necessária 
para a sua construção, acessos para a obra - novos e alargamentos). 
Na sequência do assinalado no Relatório Síntese e no PAA, importa minimizar a sua 
afetação e, no caso de não ser possível, é necessário acautelar a legislação aplicável, 
nomeadamente, ter em conta que o arranque ou corte de sobreiros carece de 
autorização prévia do ICNF. 
Mais refere o ICNF que ficam vedadas, por um período de 25 anos, quaisquer 
alterações do uso do solo em áreas ocupadas por povoamentos de sobreiro e que 
tenham sofrido conversões por terem sido percorridas por incêndio. 

˃ Azevinhos espontâneos: é referido no Relatório Síntese do EIA que é provável a 
ocorrência de azevinhos espontâneos, pelo que poderão existir espécimes nas áreas 
afetadas pela instalação e exploração da Linha. 
Na sequência do assinalado no Relatório Síntese e no PAA, importa minimizar a sua 
afetação e, no caso de não ser possível, é necessário acautelar a legislação aplicável, 
nomeadamente, ter em conta que o arranque ou corte de azevinhos espontâneos 
carece de autorização prévia do ICNF. 
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 Relativamente ao descritor Ecologia o ICNF refere o seguinte: 
˃ Nos itens 5.6.2.3.4 (Avifauna) e 5.6.2.5 (Áreas de Maior Relevância Ecológica) está 

incorreta a indicação de que não foi identificada nenhuma "Área Crítica", de acordo 
com o Manual de apoio à análise de projetos relativos à instalação de linhas aéreas de 
transporte de energia elétrica 2010). Quando a interação predominante da linha com 
as aves é a colisão (como no caso das Linhas de Alta e Muito Alta Tensão), um dos 
critérios que fundamenta uma "Área Crítica" é o atravessamento dos vales dos 
grandes rios - de que é exemplo o vale do rio Cávado - por constituírem corredores de 
dispersão; 

˃ Por conseguinte, atendendo que no EIA expressa que uma '''Área Crítica" à luz do 
Manual citado é um critério para constituir "Áreas de Maior Relevância Ecológica - 
Muito Sensíveis" (item S.6.1.5, p.l07), então o corredor ecológico associado ao rio 
Cávado constitui uma "Área de Maior Relevância Ecológica - Muito Sensível (Nível I)", 
e não "Sensível (Nível 2)" como referido nas páginas 136, 137 e 259 do Relatório de 
Síntese; 

˃ Não foi realizada prospeção prévia dos locais previstos para implantação dos apoios e 
área circundante afetada (400 m2), em particular, no troço 1, por ser aquele que é 
potencialmente mais impactante sobre a Ecologia. 

Identifica que: 

 Relativamente à caracterização da situação de referência, no que concerne a povoamentos 
Florestais Percorridos por Incêndios (Decreto-Lei n.º 327/90, de 22 de outubro, alterado e 
republicado pelo Decreto-Lei n.º 55/2007, de 12 de março), a sobreposição do traçado 
desta linha com Povoamentos Florestais Percorridos por Incêndios tem consequências da 
instalação dos apoios, da abertura de acessos e da extensão da intervenção realizada, para 
a faixa de proteção da linha, em particular no corte do arvoredo ardido, por ser expectável 
impacte significativo em termos de erosão dos solos, principalmente nas situações de maior 
declive. 

 Relativamente evolução da situação atual na ausência do projeto, sem a construção da 
Linha todas as áreas com uso florestal, atual ou potencial, mantêm a possibilidade da 
exploração florestal sem as restrições que advém da faixa de proteção da Linha, e não 
apenas dos locais onde os apoios se irão localizar, conforme referido erroneamente no 
Relatório Síntese do EIA (p. 231); 
Por sua vez, é possível prever tendências com mais significado daquela que é defendida no 
EIA - o aumento das áreas propícias à ocorrência de aves de rapina, por via da evolução do 
uso do solo baseada na "(...) tendência de desertificação e abandono da agricultura ao 
longo dos últimos anos" (p. 231) - nomeadamente: 

˃ O coberto arbóreo nos espaços florestais não sofre a perturbação derivada da faixa de 
proteção da Linha, facto relevante atendendo que praticamente todas as espécies da 
fauna de maior relevância ecológica ocorrem em áreas florestais; 

˃ O corredor ecológico associado ao rio Cávado mantém o nível atual de integridade 
enquanto corredor preferencial para dispersão de avifauna, em particular. 

 No que concerne à identificação e avaliação de impactes, no item 6.4.5. (Ecologia), à 
semelhança do que fora referido para a "Caracterização da situação de referência" está 
incorreta a indicação de que não intersecta nenhuma "Área Crítica" (ICNB, 2010). 
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 Afiguram-se genericamente adequadas as medidas de minimização de carácter geral e 
específicas, propostas no EIA. Contudo, algumas carecem de retificação, verificando-se 
ainda a necessidade de implementação de medidas adicionais: 

˃ Acessos temporários à obra 
Medidas a retificar 

Onde se lê 
O Plano de acessos foi elaborado privilegiando os acessos/caminhos existentes (ou de 
áreas intervencionadas no âmbito de outras obras) em detrimento da abertura de 
novos acessos (M9) 
Deve ser excluída por não corresponder a uma medida. Adicionalmente, o Plano de 
Acessos deve ser revisto para cumprir os objetivos acima preconizados no EIA, 
nomeadamente, ao nível dos apoios 21, 25,26,28,29,32,33,35, 38B até 42B (no caso 
de ser selecionado o troço 2B) ou 40 e 46 (no caso de ser selecionado o troço 2A). 

Onde se lê 
A abertura dos acessos aos locais de implantação dos apoios (...). Os novos acessos a 
abrir devem (M10): Evitar interferência com linhas de água e/ou leitos de cheia 
(implantar acessos a mais de 10 m de distância) 

Deve ler-se 
Evitar interferência com linhas de água e/ou leitos de cheia (implantar acessos a mais 
de 12 m de distância). 

Medida a aditar 
Em áreas percorridas por incêndios deverá evitar-se a abertura de novos acessos e 
deverão ser interditados em declives superiores a 25%. 

˃ Desativação do estaleiro e das áreas afetas à obra 
Medidas a retificar 

Onde se lê 
Todas as áreas afetadas, incluindo as áreas envolventes perturbadas durante a obra, 
devem ser recuperadas procedendo-se à criação de condições para a regeneração 
natural da vegetação, ou no caso de áreas agrícolas, para a sua reativação (M109). 

Deve ler-se 
Todas as áreas afetadas, incluindo as áreas envolventes perturbadas durante a obra, 
devem ser recuperadas procedendo-se à respetiva rearborização com as espécies 
previstas no PROF, de acordo com a função em causa. 

Onde se lê 
Os acessos abertos que não têm utilidade posterior foram desativados, procedendo-se 
à criação de condições para a regeneração natural da vegetação, através da 
descompactação do solo (M105). 

Deve ler-se 
Os acessos abertos que não têm utilidade posterior devem ser desativados, 
procedendo-se à criação de condições para a regeneração natural da vegetação, 
através da descompactação do solo. 

˃ Medidas de gestão ambiental gerais para a fase de construção/exploração 
Medida a retificar 

Onde se lê 
Impedir o fogueamento durante o verão, umo vez que, nesta época, o risco de 
incêndio é mais elevado (M31). 
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Deve ler-se 
Deve impedir-se o fogueamento durante o verão, uma vez que, nesta época, o risco 
de incêndio é mais elevado. 

˃ Medidas específicas por descritor - Ecologia 
Medida a retificar 

Onde se lê 
No caso de intervenções em espécies protegidas (sobreira e azinheira) deverão ser 
solicitadas aos organismos competentes as autorizações necessárias (M36). 

Deve ler-se 
No caso de intervenções em espécies protegidas (sobreiro e azevinho espontâneo), 
incluindo as localizadas em áreas percorridas por incêndio, deverá ser solicitada ao 
organismo competente a autorização necessária, previamente a qualquer tipo de 
intervenção e após sinalização diferenciada da anterior e específica para o efeito. 

Onde se lê 
Instalação de sinalização intensiva com salva-pássaras (BFD) na área que se sobrepõe 
ao corredor ecológico que acompanha o percurso do rio Cávado. A sinalização 
intensiva corresponde à instalação de sinalizadores de espiral de fixação dupla de 35 
cm de diâmetro (espirais de dupla sinalização), de cor branco e vermelha, devendo as 
referidas cores ser colocadas de forma alternada em cado cabo de terra, de forma a 
que resulte um perfil de um BFD em cada 10 m (nunca numa distância inferior), ou 
seja, os sinalizadores deverão ser dispostos de 20 em 20 m, alternadamente em cada 
cabo de terra (M40) 
Proceder à sinalização com BFD do vão que atravessa o rio Cávado, entre as apoios 47 
e 50 (Troço 2A) ou entre as apoios 498 e 548 (Troço 2B) (M40.1). 

Deve ler-se 
Instalar sinalização intensiva com salva-pássaros com sinalizadores de espiral de 
fixação dupla de 35 cm de diâmetro, de cor vermelha e branca, devendo as cores 
referidas ser colocadas de forma alternada em cada cabo de terra. Os sinalizadores 
deverão ser dispostos de 10 em 10 (dez) metros em cada cabo de terra, 
desencontrados para que em perfil resulte num afastamento aparente entre cada 
dispositivo de sinalização não superior a 5 (cinco) metros. Extensão da Linha a 
sinalizar: entre os apoios 46 e 50 (no caso do troço 2A) ou entre os apoios 49B e 54B 
(no caso do troco 2B). 

Medidas a aditar 
Fase de construção 
Na faixa de proteção, o arvoredo ardido só deverá ser proposto para corte, no caso 
das folhosas, nomeadamente carvalhos (Quercus robur e Q. pyrenaica) ou sobreiros 
(Quercus suber), azevinhos (Ilex aquifalium), amieiros (Alnus glutinosa), freixos 
(Fraxinus angustifolia) e salgueiros (Salix sp.), após um ano sobre a ocorrência do 
incêndio, caso não se verifique rebentação. 
Executar as ações de desmatação, corte ou decote a realizar na Faixa de Proteção fora 
do período entre 1 de abril e 31 de maio. 

Retirar do local o material lenhoso decorrente da abertura da Faixa de Proteção, que 
não seja estilhaçado, a fim de não constituir um foco de incêndio. 
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Fase de exploração 
Executar o Plano de Manutenção da Faixa de Proteção fora do período entre 1 de abril 
e 31 de maio; 
Substituir os dispositivos deteriorados instalados para minimizar a colisão de aves. 

 Identifica que deverão ser apresentados os seguintes elementos 
˃ Em sede de licenciamento 

Despacho conjunto dos membros do governo responsáveis pelas áreas do ambiente e 
do ordenamento do território e da agricultura e do membro do governo competente 
em razão da matéria, que opera levantamento da proibição no âmbito do Decreto-Lei 
n.º 327/90, na sua redação atual. 

˃ Previamente ao início da obra 
o Plano de Acompanhamento da obra revisto de modo a integrar as medidas 

retificadas ou aditadas; 
o Plano de Acessos revisto e atualizado, fornecido em papel e cartografia em 

formato vetorial (shapefile), com indicação do sistema de coordenadas; 
o Relatório de Monitorização da Avifauna correspondente à situação de referência; 
o Relatório da situação de referência quanto a valores florísticos, através de 

reconhecimento no terreno realizado em época propícia às espécies passíveis de 
ocorrerem, em particular, nas localizações propostas para os apoios (e respetiva 
área circundante necessária para a execução da obra com cerca de 400 m2) no 
troço 1 (entre os apoios 19-21 e 24-37), para que se proceda ao ajuste de 
localização dos apoios de forma a evitar a afetação de eventuais populações de 
espécies com estatuto de conservação ameaçado e/ou proteção legal. O relatório 
deverá ser fornecido em papel e cartografia em formato vetorial (shapefile), com 
indicação do sistema de coordenadas. 

 Refere que o Plano de Monitorização a prosseguir deverá ser o preconizado na DCAPE 
2687 (Linha Ponte de Lima -Vila Nova de Famalicão, a 400 kV, nos troços T4, T5 e T16) 
emitida pela APA e que fora proposto no RECAPE respetivo pelo mesmo Promotor 
(REN, S.A.), para que seja assegurada uma avaliação uniforme dos impactes e da eficácia 
das medidas de minimização. Observam-se, nomeadamente, diferenças no Plano 
proposto neste EIA, pelo facto de não propor a monitorização na fase prévia à construção 
(à luz da metodologia BACI) e de propor 1 (um) ano de duração (por comparação com 4 
(quatro) anos - 1 (um) antes, 3 (três) durante a exploração -na DCAPE citada). 
Afigura-se necessário aditar ao Plano contido na DCAPE citada apenas as seguintes 
condições: 
˃ Os relatórios de monitorização devem ser fornecidos em formato papel e PDF e 

cartografia em formato vetorial (shapefile), com indicação do sistema de coordenadas; 
˃ Os relatórios de monitorização devem ser entregues até 45 dias úteis do fim do último 

período da campanha anual. 

 

As posições manifestadas pelas entidades acima mencionadas, relativamente à concretização do Projeto e 
às alternativas em avaliação, são sintetizadas no   
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Quadro 9. 
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Quadro 9 – Posição das entidades externas sobre o projeto e alternativas estudadas. 
Entidade Posição sobre o projeto Posição sobre os corredores/alternativas 

DRAP/N Manifesta-se favoravelmente ao projeto Emite parecer favorável ao traçado T1+T2A+T3 

ICNF 

Manifesta-se favoravelmente ao projeto, 
comunicando não existirem fatores 
impeditivos que impeçam a viabilização do 
mesmo 

Não se manifesta preferencialmente por nenhuma das alternativas 

 

Comentários da CA 

Na sequência da informação veiculada pelos pareceres recebidos e acima sintetizados, tecem-se os 
seguintes comentários: 

 DRAP/N 

O manifestado por esta entidade foi tido em consideração na análise efetuada no âmbito do 
presente Parecer, considerando as alternativas em causa. 

 ICNF 

Na sequência do mencionado por esta entidade, considera-se que deverá ser cumprido o 
explicitado relativamente aos aspetos da Ecologia. 
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8. RESULTADOS DA CONSULTA PÚBLICA 

Em cumprimento do preceituado no artigo 15.º do Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de outubro, 
procedeu-se à Consulta Pública do Projeto "Linha Ponte de Lima – Vila Nova de Famalicão, a 400 kV 
(Troço Intermédio)". 

De acordo com o definido naquele diploma legal, a Consulta Pública decorreu durante 20 dias úteis, de 
22 de agosto a 16 de setembro de 2016. 

Durante o período de Consulta Pública foram recebidas 78 exposições e um abaixo-assinado das 
seguintes entidades e particulares: 

 Juntas de Freguesia abrangidas pelo projeto (Barcelos) 
- Carapeços; 
- Pereira; 
- Campo e Tamel (São Pedro Fins); 
- Vila Seca; 
- Milhazes, Vilar de Figos e Faria; 
- Vila Cova e Feitos 

 Juntas de Freguesia não abrangidas pelo projeto (Barcelos) 

- Durrães e Tregosa 
- Galegos Santa Maria 
- Areias de Vilar e Encourados 
- Barcelos, Vila Boa e Vila Frescaínha (São Martinho e 

São Pedro) 
- Fragoso 
- Moure 
- Aldreu 
- Chorente, Góios, Courel, Pedra Furada e Gueral 
- Sequeade e Bastuço (São João e Santo Estevão) 
- Viatodos, Grimancelos, Minhotães e Monte Fralães 
- Silveiros e Rio Covo (Santa Eulália) 
- Carreira e Fonte Coberta 
- Rio Covo Santa Eugénia 
- Galegos São Martinho 
- Alheira e Igreja Nova 
- Tamel São Veríssimo 
- Areias São Vicente 
- Abade de Neiva 
- Gamil e Midões 
- Barcelinhos 

- Barqueiros 
- Lama 
- Oliveira 
- Manhete 
- Roriz 
- Cristelo 
- Carvalhas 
- Bulagães 
- Adães 
- Silva 
- Martim 
- Alvelos 
- Remelhe 
- Pousa 
- Arcozelo 
- Cambezes 
- Ucha 
- Airó 
- Várzea 
- Lijó 
- Cossourado 

 Câmaras Municipais 
- Barcelos 

 Outras Entidades 
- Partido Socialista – Secção de Barcelos; 
- Amigos da Natureza – Associação de Defesa do Meio Ambiente de Creixomil; 
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- LIMASEG – Mediação de Seguros, Lda; 
- Ribeiro Lima Unipessoal, Lda; 

 Particulares 
- Carlos Baltazar; 
- Luis Manuel Soares Maço; 
- Paulo Rodrigues; 
- Sónia Gomes; 
- Américo Miranda da Silva; 
- Ana carvalho; 
- Marlene Martins Araújo; 
- Salete Carreira Miranda de Sousa; 
- Rosa Maria Miranda Barros Silva; 
- Paulo José Martins de Faria; 
- Maria Madalena Miranda Barros da 

Silva Costa; 
- Joaquim José Martins de Sousa; 
- Daniel Silva Faria; 
- António Miranda Barros da Silva; 

- Alberto Miguel Agra Azevedo Costa; 
- Alcindo de Oliveira Lima; 
- João Tiago Araújo Viana; 
- Luís Carlos Gomes Gonçalves; 
- Abílio Vieira do Vale Pereira; 
- José Brito Faria; 
- Domingos Ribeiro de Lima; 
- Manuel Amorim Cardoso; 
- Maria Coelho Amorim; 
- Maria Manuela Fernandes Craveiro; 
- António Virgílio Garrido Ramos; 
- Carlos Mendes Vale Lima; 
- Abaixo-assinado de habitantes da freguesia 

de Balugães, subscrito por 304 cidadãos 

 

A Câmara Municipal de Barcelos mostra-se totalmente contra o projeto, entendendo que tal como se 
apresenta provocará diversas alterações irreparáveis, nomeadamente: 

 Agrava de forma desproporcionada o interesse por um ambiente sadio e ecologicamente 
equilibrado, sendo de considerar os efeitos nefastos para a saúde pública designadamente os 
resultantes da exposição da população aos campos eletromagnéticos e pelo ruído. O EIA omite as 
possíveis implicações para a saúde das populações e não segue o princípio da precaução 
recomendado pela OMS; 

 A proposta de traçado não minimiza o impacte fortemente negativo ao nível urbano, estético e 
paisagístico dado que a maior parte da linha encontra-se implantada ao longo das cumeadas, em 
terrenos abertos e de edificação dispersa, afetando significativamente zonas de forte 
acessibilidade visual, não privilegiando espaços contidos. Este traçado afetará irremediavelmente 
o enquadramento natural e paisagístico da cidade de Barcelos; 

 A alternativa 2A acarreta um impacte visual muito mais significativo, a ocupação de uma área 
total maior e com maior proximidade a recursos como sendo o património classificado ou o 
Caminho Português de Santiago. Incide igualmente sobre áreas ligadas ao tecido produtivo do 
concelho, nomeadamente industrial. No que concerne aos perímetros urbanos, ambos os 
traçados incidem diretamente sobre solo urbano, com impactes mais negativos nos 
Troços 2A e 3; 

 Verifica-se sobreposição dos traçados com áreas integradas em UOPG, nomeadamente o Troço 1 
(UOPG14), Troço 2A (UOPG6) e Troço 2B (UOPG23) condicionando desta forma a ação e as 
intervenções consideradas pertinentes para essa área; 

 O espaço canal do Troço 2A atravessa marginalmente bens imóveis classificados e ou em vias de 
classificação nomeadamente: ruínas do Castelo de Faria; Ermida de Nossa Senhora da 
Franqueira; Castelo de Faria; Igreja e Convento da Franqueira; Capelas da Via Sacra da 
Franqueira; 
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 Ao nível das áreas integradas em RAN, os maiores impactes verificam-se nos Troços 2B e 3. 
O Troço 2B atravessa a zona do concelho com maior aptidão agrícola, condicionando fortemente 
a produção agrícola e pecuária; 

 Ao nível das áreas integradas em REN verifica-se que os Troços 1 e 2A apresentam um impacte 
irreparável. Apesar de uma menor área afetada, os Troços 2A e 2B apresentam igualmente um 
impacte significativo nos espaços florestais de produção; 

 Não existe qualquer referência relativa à possibilidade de, no corredor, se optar por uma solução 
subterrânea; 

 A decisão de delimitação inicial da área de estudo foi apoiada em pressupostos errados, podendo 
a concretização desta infraestrutura operar diretamente através da execução de uma linha única 
entre Ponte de Lima – Pedralva – Vila Nova de Famalicão, uma vez que a articulação com 
Espanha ficou sem efeito. 

O Partido Socialista – Secção de Barcelos discorda do traçado proposto considerando que: 

 O projeto não salvaguarda as grandes condicionantes ambientais e agride os interesses da 
população; 

 O traçado faz uma inflexão para atravessar o concelho de Barcelos ao invés de tentar uma 
passagem mais marginal, quer a Este quer a Oeste do concelho; 

 Os pressupostos do EIA do eixo da Rede Nacional de Transporte entre Vila do Conde – Vila Fria B 
e a Rede Elétrica de Espanha a 400 KV foram completamente alterados, tendo a articulação com 
Espanha ficado sem efeito a partir de 2014 e a REN já prever a construção de uma Linha dupla a 
400 KV entre Pedralva e a subestação de Ponte de Lima, não entendendo porque a REN não 
definiu nova área de estudo evitando a passagem massificada pelo concelho de Barcelos; 

 Os traçados apresentados, inicial e alternativo, contrariam o interesse público concelhio ao nível 
do ordenamento do território e de valorização dos recursos endógenos e apresentam impactes 
negativos ao nível da ocupação do solo e para as populações; 

 Os traçados propostos não garantem o afastamento ou minimização do atravessamento de zonas 
urbanas e atravessam zonas de edificação dispersa. Ferem o “direito à paisagem”, o 
enquadramento natural e paisagístico da cidade com consequências negativas para a política de 
desenvolvimento turístico, cultural e económico-social de Barcelos. Põe em causa o 
enquadramento natural de diversos imóveis classificados como Monumento Nacional ou de 
Interesse Público; 

 Existem sobre-passagem de habitações e não é garantido um afastamento de 100 m; 
 Afeta áreas patrimoniais classificadas ou protegidas, nomeadamente o Caminho Português de 

Santiago comprometendo irreversivelmente a sua fruição e adulterando a paisagem. Tanto o 
Caminho Português de Santiago, como a sua variante da Franqueira, constam como troços de 
excelência em todos os roteiros internacionais de referência, estando em estudo a classificação 
do Caminho Português de Santiago como património mundial protegido pela UNESCO; 

 Os bens imóveis classificados, bem como os inventariados, particularmente os arqueológicos 
ficam igualmente comprometidos; 

 A desflorestação necessária para a implantação do canal em zonas de floresta, quando 
coincidente com áreas percorridas por incêndios, assim como a perigosidade de incêndio alta, 
contribui para que o solo não retenha as águas, contribuindo para maior risco das áreas a 
jusante; 

 Implica efeitos nefastos para a saúde pública, designadamente os resultantes da exposição da 
população residente aos campos eletromagnéticos (ainda sem confirmação científica quanto à 
sua perigosidade); 
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 Os traçados não minimizam o impacte fortemente negativo do ponto de vista urbano, estético e 
paisagístico, dado que parte das LMAT encontram-se implantadas ao longo das zonas de 
cumeada, em terrenos abertos e de edificação dispersa, não privilegiando espaços contidos; 

 Esta infraestrutura poderá operar-se diretamente através da execução de uma linha única entre 
Ponte de Lima – Pedralva – V.N.Famalicão. 

As Juntas de freguesia (não abrangidas pelo projeto): Durrães e Tregosa; Galegos Santa 
Maria; Areias de Vilar e Encourados; Barcelos, Vila Boa e Vila Frescaínha (São Martinho e 
São Pedro); Fragoso; Moure; Aldreu; Chorente, Góios, Courel, Pedra Furada e Gueral; 
Sequeade e Bastuço (São João e Santo Estevão); Viatodos, Grimancelos, Minhotães e 
Monte Fralães; Silveiros e Rio Covo (Santa Eulália); Carreira e Fonte Coberta; Rio Covo 
Santa Eugénia; Galegos São Martinho; Alheira e Igreja Nova; Tamel São Veríssimo; Areias 
São Vicente; Abade de Neiva; Gamil e Midões; Barcelinhos; Lama; Oliveira; Manhete; 
Roriz; Cristelo; Carvalhas; Bulagães; Adães; Silva; Martim; Alvelos; Barqueiros; Remelhe; 
Pousa; Arcozelo; Cambezes; Ucha; Airó; Várzea; Lijó; Cossourado; 

As Juntas de freguesia (abrangidas pelo projeto): Carapeços; Milhazes, Vilar de Figos e Faria; 
Campo, Tamel e São Pedro Fins; Pereira; Vila Cova e Feitos; Vila Seca; 

A Associação de Defesa do Meio Ambiente de Creixomil – Amigos da Natureza; LIMASEG – 
Mediação de Seguros, Lda; Ribeiro Lima Unipessoal, Lda; 

Os cidadãos: Joaquim José Martins de Sousa; Marlene Martins Araújo; Salete Carreira 
Miranda de Sousa; Rosa Maria Miranda Barros Silva; Paulo José Martins de Faria; Maria 
Madalena Miranda Barros da Silva Costa; António Miranda Barros da Silva; Daniel Silva 
Faria; Alberto Miguel Agra Azevedo Costa; Alcindo de Oliveira Lima; Domingos Ribeiro de 
Lima; Manuel Amorim Cardoso; Maria Coelho Amorim; 

Mostram-se contra a instalação da LMAT e discordam em absoluto com o traçado proposto, considerando 
que o projeto afeta o ambiente e implica efeitos nefastos para a saúde pública, designadamente os 
resultantes da exposição da população residente aos campos eletromagnéticos (ainda sem confirmação 
científica quanto à sua perigosidade). 

Salientam que a Linha condiciona a atividade de empresas instaladas, principalmente as que se dedicam 
a atividades turísticas. 

Consideram que as soluções preconizadas e os critérios para a sua definição, não se encontram 
devidamente fundamentados. 

Solicitam a emissão de parecer desfavorável ao projeto, considerando que a saúde pública é um bem 
inestimável e como tal impossível de valorizar e que a Freguesia em nada beneficia com o projeto, pois 
existem, atualmente, tecnologias que permitem avaliar outras alternativas que não afetam a vida de 
milhares de pessoas, pondo em causa a sua saúde, o património, o ambiente sonoro, a ecologia e a 
paisagem e a ocupação dos solos. 

Para além das questões acima, são mencionados outros aspetos pelas seguintes Juntas de Freguesia, 
designadamente: 

 A junta de freguesia de Barqueiros considera ainda viável a possibilidade da linha passar 
enterrada na área do concelho ou então junto ao “corredor de segurança” da A28; 



Parecer da Comissão de Avaliação 
Procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental N.º 2865 

Linha Ponte de Lima – Vila Nova de Famalicão, a 400 kV (Troço Intermédio) 119 

Projeto de Execução 

 A junta de freguesia de Vila Cova e Feitos refere que o espaço canal da linha afeta o património 
histórico e paisagístico, nomeadamente: Castro de S. Mamede; Penedo do Ladrão; Miradouro do 
Monte da Guarita; Ruínas da Capela de S. Mamede; 

Refere a afetação da população dos lugares de Enxate e Portela assim como o principal 
património florestal da freguesia. Salienta a afetação de propriedades que verão o valor 
diminuído e a perda de rendimentos familiares dos seus proprietários; 

 A junta de freguesia de Pereira refere que o traçado T2A percorre toda a extensão do Monte da 
Franqueira do lado nascente afetando a paisagem e o principal ponto turístico e religioso da 
freguesia e do concelho, a ermida de Nossa Senhora da Franqueira, a qual conta com a maior 
peregrinação no concelho; as ruínas do Castelo de Faria; Convento dos Frades (Património 
Nacional); capelas dos Sete Calvários. 

Considera que será também afetada a utilização dos parques de merendas situados no Monte da 
Franqueira e no Convento dos Frades. Salienta a afetação de propriedades que verão o valor 
diminuído e a perda de rendimentos familiares dos seus proprietários. 

 A junta de freguesia de Vila Seca refere ainda o seguinte: 

- O traçado colide com zonas habitacionais, passando a 50 m de algumas habitações, estando 
planeada a colocação dum poste no quintal duma habitação (59B); 

- Inviabiliza terrenos e construções projetadas e aprovadas pelo município (55B). A linha que 
liga a este posta passa a cerca de 50 m entre duas habitações e um edifício industrial; 

- 80% do traçado está implantado sobre terrenos agrícolas de grande produção, diminuindo 
assim a capacidade das empresas agrícolas e expondo os trabalhadores a radiações 
eletromagnéticas; 

- Entre o poste 60B e o 58B o traçado acompanha a ribeira de Milhazes zona húmida e 
facilmente inundável; 

- Na área dos postes 60B, 61B e 62B existe uma Unidade Operativa de Gestão (UOPG23) e 
uma área contígua prevista para a criação duma zona industrial, que ficarão afetadas pela 
Linha; 

- Esta freguesia já é atravessada longitudinalmente pela autoestrada A11 e apresenta um 
passivo ambiental enorme na antiga pedreira donde foi extraída a pedra para o porto de mar 
de Póvoa de Varzim, a menos de 1 km da localização do traçado da linha. A menos de 
100 m do traçado encontra-se uma exploração de caulinos com vários hectares e crateras de 
grande profundidade. 

Para além das questões referidas pelos cidadãos acima mencionados, outros expuseram 
ainda o seguinte: 

 António Virgílio Garrido Ramos, residente na freguesia de Vila Seca, refere que a linha 
sobrepassa grande parte da sua vinha, sendo esta a sua única fonte de rendimentos. Considera 
que as radiações eletromagnéticas afetarão os trabalhadores diários, podendo levar a que alguns 
abandonem a exploração. 
Este cidadão e Maria Manuela Fernandes Craveiro, também residente em Vila Seca, no 
que diz respeito à freguesia, salientam que esta já é atravessada longitudinalmente pela 
autoestrada A11 e apresenta um passivo ambiental enorme na antiga pedreira donde foi extraída 
a pedra para o porto de mar de Póvoa de Varzim, a menos de 1 km da localização do traçado da 
linha. A menos de 100 m do traçado encontra-se uma exploração de caulinos com vários hectares 
e crateras de grande profundidade. 
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Salienta ainda que o traçado da linha encontra-se em mais de 80% em área agrícola cultivável e 
em reserva ecológica. Serpenteia a ribeira de Milhazes, zona húmida e facilmente inundável no 
inverno. Refere que existem habitações dentro do perímetro de segurança da linha, o que é um 
perigo permanente para a saúde dos habitantes. 
Refere também que a cultura do melão casca de carvalho, cultivado na freguesia, poderá ser 
afetado pela linha, podendo levar ao abandono dos terrenos cultiváveis e consequentemente à 
diminuição da população ativa residente. 
O traçado passa a cerca de 50 m de distância de algumas habitações. 

 João Brito faria, residente em Vila Seca, apresenta os mesmos argumentos referidos pelos 
cidadãos acima e refere que, estranhamente, não existe nenhum estudo da Direção Geral de 
Saúde relativamente aos campos eletromagnéticos e que a Lei n.º 30/2010 ainda não se 
encontra regulamentada, salientando que esta informação é determinante para uma avaliação 
correta do projeto. Refere a existência de vários estudos que apontam para os efeitos negativos 
dos campos eletromagnéticos para a saúde humana, nomeadamente a incidência de vários tipos 
de cancro. 
Refere também que não se encontra definidos com exatidão os espaços urbanos bem como a 
dimensão de cada poste e os locais exatos de implantação dos mesmos. 

 Abílio Vieira do Vale Pereira (Vila Cova) é contra o projeto e refere que a Solução 2B o afeta 
diretamente, sendo que o apoio 44B fica na sua propriedade florestal adquirida para a produção 
intensiva de eucalipto, e que atualmente têm 5 anos de idade. 
Independentemente da indemnização proposta, os impactes resultantes da ocupação do solo e 
das restrições ao seu uso são irreversíveis e irão afetar a produtividade florestal. 

Salienta o perigo das radiações eletromagnéticas para a sua saúde e dos trabalhadores. 

 Luis Carlos Gomes Gonçalves (Vila Seca) solicita a alteração do traçado da Linha por forma a 
que o mesmo não cruze o prédio com características urbanas com licença para construção da sua 
habitação ou se situe a uma distância que ponha em causa a saúde e bens (lugar de Castelhão, 
freguesia de Vila Seca, confina com a EM205-1 que sucedeu à desclassificada EN205-1). 
Salienta que a linha irá inviabilizar a construção prevista e licenciada e/ou outras futuras 
construções. 

 Carlos Baltazar considera que a Linha tem de passar em algum local e que, assim sendo, que 
seja adotada a solução agora proposta que praticamente apenas causa impactes negativos a 
nível florestal e de paisagem, afastando-se de habitações. 

 Luis Manuel Soares Maço é contra a construção da LMAT devido às consequências nefastas 
provocadas pela ocupação de solos de uso agrícola intensivo e destruição da floresta existente, o 
impacto visual principalmente no “penedo do ladrão” e no “Monte de São Gonçalo”. 
Mostra-se solidário com os proprietários dos terrenos rústicos e urbanos, nomeadamente as 
8 habitações afetadas neste traçado, e com os outros que não sendo diretamente afetados 
passarão a ter a linha como vizinha sujeitos ao potencial acidente. 
Sugere a apresentação de alternativas que assegurem uma construção que não prejudique os 
pontos supra citados. 

 Carlos Mendes do Vale Lima, residente em Vila Cova – Portela (Rua da Ferrugem) 
refere que o traçado da linha é muito próximo à sua habitação e do aglomerado de cerca de 
10 habitações, mostrando preocupação relativamente aos efeitos negativos para a saúde. 
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Requere que seja considerada a possibilidade de encontrar um traçado alternativo que se afaste 
das habitações referidas. 

 Paulo Rodrigues salienta que nunca foi equacionada a hipótese do transporte pelo mar ou por 
terra mas de forma menos invasiva do ambiente, nomeadamente subterrânea. Refere que o EIA 
visa proteger a fauna e a flora assim como o património arquitetónico, contudo nunca são tidos 
em conta os impactes negativos no ser humano. 

 Sónia Gomes é contra a instalação da linha de muito alta tensão, nomeadamente do Troço B. 
Considera que vai afetar toda a população, a natureza, a qualidade dos alimentos produzidos no 
quintal, a saúde e a qualidade de vida devido à exposição a radiações. 
Com a exploração da linha ocorrerá a degradação da qualidade do ar associada à libertação de 
pequenas quantidades de ozono na superfície dos cabos condutores. Irá acentuar a saída da 
população. Solicita uma outra solução, nomeadamente o enterramento da linha. 

 Américo Miranda da Silva discorda do Troço 2B, atendendo aos impactes negativos na saúde 
da população, na agricultura, ecologia, desvalorização dos imóveis e dos terrenos. 

 Ana Carvalho é contra a passagem da linha perto de habitações uma vez que coloca as 
populações em risco. 

 João Tiago Araújo Viana apresenta um conjunto de traçados alternativos designados por 
“Soluções Alternativas BCL” apresentando os prós e contras das soluções apresentadas pela REN 
e por si apresentadas. 
Conclui o seu estudo referindo que uma translação mais para oeste do traçado da LMAT viria a 
trazer um maior equilíbrio e justiça na repartição de impactes pelos vários concelhos, não 
concentrando-os tanto no mesmo concelho. Apesar das soluções alternativas apresentadas 
afetarem outros municípios que anteriormente não eram afetados, consegue-se que essa 
afetação seja praticamente ao nível da fronteira com o concelho de Barcelos, ficando na mesma, 
esses concelhos vizinhos numa situação bem mais favorável do que o concelho de Barcelos, o 
qual continuaria a ser o mais afetado. 
Verifica-se também que a distância às habitações aumentaria para valores mais seguros e 
confortáveis para dezenas de famílias, levando a uma melhor aceitação por parte de todos os 
intervenientes, como provavelmente poderá ser o caso. 
Realça a importância de se estudarem todas as hipóteses de traçado de forma que não fiquem 
dúvidas quanto à escolha do traçado com os menores impactes sobre a vida das pessoas e do 
ambiente. Assim sendo, apresenta-se contra os traçados REN e apresenta várias alternativas, das 
quais salienta as BCL1 e BCL2 a serem avaliadas. 
Sugere-se a consulta mais detalhada ao estudo realizado por este cidadão, destacando-se as 
seguintes conclusões do mesmo: 

- O traçado alternativo BCL2 traz um maior equilíbrio na implantação da linha a nível 
intermunicipal, pois, na parte central e a sul de Barcelos, os traçados desenvolvem-se na 
fronteira entre o município de Barcelos e os seus respetivos vizinhos. Desta forma, ao longo 
da fronteira, à partida nenhum município fica mais lesado do que o outro, criando-se uma 
maior equidade na distribuição dos impactes. Mesmo assim, o município de Barcelos é o mais 
afetado pelo atravessamento da LMAT, mas pelo menos não fica tão “sobrecarregado”. Assim 
sendo, o traçado proposto BCL2 apresenta um traçado que espelha esta leitura global, pelo 
que a este nível apresenta-se como a melhor solução; 
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- Tendo em linha de conta a distância da linha LMAT às habitações, pode-se concluir que os 
traçados alternativos BCL poderão ser melhores, dado que se apresentam uma implantação 
cuja distância mínima a habitações ronda entre os 125 m e os 200 m. Ao seu invés, o traçado 
REN (por 2B), apresenta várias situações com distâncias mínimas na casa dos 60 a 80 m, 
tendo inclusive uma situação de cerca de 50 m. Nesta avaliação, verifica-se que a solução 
BCL1 apresenta um melhor traçado que a solução BCL2; 

- Verifica-se que o traçado REN “sobrecarrega” a população de Vila Seca, zona que ficou 
marcada pela passagem da autoestrada A11. Verifica-se que o EIA, na análise acústica, 
detetou no ponto 6 em Vila Seca um incumprimento legal, pelo que uma implantação de uma 
LMAT viria a “sobrecarregar” essa localidade; 

- Na mesma zona do item anterior, verifica-se uma implantação de 5 postes num 
desenvolvimento de cerca 1200 m, o que perfaz um poste a cada cerca de 240 m, criando-se 
um elevado impacte visual junto a 2 aglomerados populacionais de algum relevo, que com a 
passagem da A11 virão uma barreira ali surgir. Não seria justo para estas populações juntar a 
passagem da LMAT. Repartir os impactes consequentes da LMAT por outras localidades será 
legítimo; 

- A alternativa à passagem da linha pela localidade de Vila Seca seria a localidade de Rio Tinto, 
que apesar de também ter sido afetada pela autoestrada A11, verifica-se que o impacte foi 
bem mais suave. Verifica-se nesta localidade um corredor natural livre, criado por terrenos 
alagáveis que possibilitaria a passagem da LMAT, com impactes mais atenuados que aqueles 
que se verificariam em Vila Seca. Aqui, a solução 2B da REN prevê um corredor de 
5 postes da LMAT espaçados de cerca de 240 m, junto a aglomerados populacionais 
significativos com problemas a nível acústico identificados no EIA; 

- Relativamente aos custos que acarretariam as soluções alternativas apresentadas neste 
documento, caso fossem escolhidas, verifica-se um acréscimo na ordem dos 15% a 25% para 
os traçados propostos BCL1 e BCL2, respetivamente. Realça-se que estas percentagens 
correspondem a valores de referência nas zonas em estudo e não em relação ao custo total 
do projeto da LMAT PTL-VNF. Caso a referência fosse a totalidade do projeto, aquelas 
percentagens desceriam abaixo de 10% certamente. Assim sendo, pode-se concluir que as 
propostas aqui apresentadas, como alternativas, trazem um ligeiro aumento de custos; 

- Numa observação mais atenta, facilmente é possível verificar que normalmente as fronteiras 
entre municípios são ao longo incursões naturais de difícil humanização, como os rios, serras, 
terrenos alagáveis, orografia acidentada, etc.. Assim, num projeto com uma implantação mais 
flexível, como é o caso das LMAT, havendo oportunidade de desenvolver um traçado na 
fronteira entre concelhos, os impactes nas populações serão à priori menores e a aceitação 
das populações maior; 

- Tendo em atenção a exposição de informação nos capítulos anteriores, fica a sensação que 
os estudos até agora desenvolvidos, não esgotaram todas as possibilidades de traçados que 
parecem existir na parte central e sul do concelho de Barcelos. Tendo em linha de conta o 
facto de se tratar de um projeto de muita alta tensão envolvendo grandes impactes a nível 
social, económico e ambiental, essa situação não deveria de acontecer, pelo que seria justo 
os barcelenses sentirem que pelo menos nenhuma solução melhor ficou por ser equacionada 
e devidamente avaliada. 

 304 habitantes da freguesia de Balugães, em exposição abaixo-assinada repudiam a 
instalação desta infraestrutura tendo em conta os efeitos nefastos que a mesma acarreta para o 
ambiente, património histórico, urbanístico e paisagístico, e sobretudo para a saúde pública e 
qualidade de vida das populações. 
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Comentários da CA 

Na sequência do veiculado nas exposições recebidas no âmbito da Consulta Pública, acima sintetizados, e 
face ao teor das questões colocadas em algumas dessas exposições, foi solicitado ao proponente que 
procede-se à sua consideração e análise, bem como à apresentação de eventuais comentários/análise 
sobre as mesmas. Na sequência desta solicitação, a REN, S.A. remeteu (por e-mail, o qual se considerou 
de anexar ao presente Parecer) os seguintes esclarecimentos: 

"Da oportunidade 
A linha Ponte de Lima – Vila Nova de Famalicão é uma infraestrutura a integrar a Rede Nacional 
de Transporte de eletricidade de Portugal continental (“RNT”) e pretende dar resposta a diversos 
objetivos estratégicos atinentes à segurança do abastecimento, qualidade de serviço e política 
energética nacional. 
Nessa medida, esta infraestrutura responde desde logo às necessidades energéticas e ambientais 
do país: (i) apoio à rede de distribuição, constituindo parte integrante de um anel com três 
pontos injetores estruturantes (subestações de Pedralva, Ponte de Lima e Vila Nova de 
Famalicão), a partir dos quais de podem reforçar, quer a rede de distribuição, que a rede de 
transporte o que valoriza a qualidade de serviço em toda a zona do Minho com impactos positivos 
nos consumos, nomeadamente nos serviços e indústrias locais e no próprio sector dos 
transportes; (ii) permite integrar no Sistema Elétrico Nacional (“SEN”) a energia dos 
aproveitamentos hidroelétricos da bacia do Cávado cujos projetos já se encontram concluídos ou 
em fase final de concretização para início da sua exploração industrial, o que potencia a redução 
das emissões de gases com efeito de estufa e a redução da dependência energética do País, 
utilizando a energia renovável endógena com potencial de convergência do custo da energia no 
mercado grossista; (iii) reforço do acesso aos mercados europeus de energia e otimização das 
condições de segurança da RNT, quer através da utilização eficiente das atuais interligações com 
Espanha, quer através da utilização da futura interligação Minho-Galiza que se pretende 
estabelecer entre a subestação de Ponte de Lima e a subestação de Fontefría (na Galiza). Nesta 
perspetiva, importa esclarecer que o atual projeto é independente e autónomo do da linha da 
interligação, ainda que seja necessário à operacionalidade desta última quando a mesma vier a 
ser estabelecida, pelo que o prazo de implementação da linha de interligação aludida não impacta 
na realização do projeto ora em análise. 

Das alternativas 
O processo de elaboração dos estudos de impacte ambiental (EIA) rege-se por uma metodologia 
que considera um conjunto de descritores, tais como o ordenamento do território, património, 
socio-economia, entre outros. Neste contexto, procura-se a minimização do conjunto dos diversos 
impactes e a sua ponderação num espectro alargado de visões e não à luz de um único e estrito 
fator crítico de decisão, pelo que o desenvolvimento de alternativas pretende promover a 
convergência dos diferentes pontos de vista, com minimização global dos impactes. 
O EIA em apreciação incide sobre a ligação em muito alta tensão entre uma infraestrutura 
existente a Sul (caso da subestação de Vila Nova de Famalicão) e outra a Norte (subestação de 
Ponte de Lima) à qual se ligará a linha Pedralva – Ponte de Lima em fase final construção, 
constituindo-se como dois pontos de referência já estabelecidos em sede de avaliações de 
impacte ambiental (“AIA”) anteriores. No atual processo de AIA, a elaboração do projeto 
executivo teve em consideração a revisão do Plano Diretor Municipal do concelho de Barcelos 
(“PDM”) que fora entretanto aprovado e tornado público, e as aspirações e preocupações 
expressas pelas entidades anteriormente consultadas aquando da avaliação de impacte ambiental 
sobre estudo prévio, nomeadamente os munícipes de Barcelos e organizações locais. As duas 
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alternativas do designado troço intermédio resultam já de um processo de minimização global de 
impactes sobre um vasto domínio espacial, contemplando os diversos instrumentos de gestão 
territorial, incluindo os espaços-canais disponíveis, e em especial, o referido PDM. Esta 
minimização foi prosseguida considerando, não obstante, o efeito indutor de impactes adicionais 
relevantes resultantes do afastamento sistemático dos traçados face ao eixo hipotético central 
definido pelos dois pontos de referência a Norte e a Sul acima mencionados, na medida em que 
os traçados alternativos atravessem proporcionalmente zonas de confluência de instrumentos de 
ordenamento do território mais vastas. O presente EIA procura proporcionar a minimização global 
de impactes num processo complexo e amplo de convergência pluridisciplinar. 

Da distância às edificações 
Encontram-se estabelecidos na REN critérios em matéria de planeamento que foram adotados na 
fase de projeto de execução em que foi desenvolvida a linha elétrica em avaliação. Estes critérios 
permitiram determinar o traçado ambientalmente mais favorável e assim evitar todas as 
afetações diretas durante a colocação dos apoios no projeto. Destaca-se, em concreto, a 
inexistência de qualquer sobrepassagem de habitações e ainda o cumprimento integral de toda a 
legislação em vigor, nomeadamente relativamente a distâncias de segurança a obstáculos 
(RSLEAT – Regulamento de segurança de Linhas Eléctricas de Alta Tensão), Regulamento Geral 
de Ruído e ainda Campos Electromagnéticos. As situações de maior proximidade a habitações 
associadas a esta linha encontram identificadas no EIA (Cap. 5.5.5), salientando-se que não 
existe nenhuma habitação a menos de 50 m do eixo da mesma. 
Dos campos eletromagnéticos 
No que respeita à exposição aos campos eletromagnéticos, esclarece-se que, de acordo com as 
previsões e simulações efetuadas para a linha elétrica, os valores máximos dos campos 
eletromagnéticos encontram-se abaixo dos limites fixados na legislação em vigor (Portaria 
n.º 1421/2004, de 23 de Novembro). 
Esta Portaria transpõe para a legislação portuguesa o constante na Recomendação do Conselho 
n.º 1999/519/CE de 12 de julho de 1999 (sobre os limites de exposição do público em geral aos 
campos eletromagnéticos, na gama de frequências de 0 Hz – 300 GHz), a qual por sua vez, se 
baseia na transcrição parcelar do documento “Guidelines for Limiting Exposure to Time-Varying 
Electric, Magnetic and Electromagnetic Fields (up to 300 GHz)” da ICNIRP – International 
Commission on Non-Ionizing Radiation Protection. 
Salienta-se ainda que os valores dos campos elétrico e magnético em qualquer escalão de tensão 
nas linhas da RNT são inferiores aos limites admissíveis para a exposição permanente, como 
demonstram os valores encontrados em cálculos teóricos, mas também em medições efetuadas 
em linhas similares em todo o mundo e, ainda, em resultados de monitorização obtidos para 
outras linhas da Rede Nacional de Transporte." 

 

Verifica-se que os aspetos manifestados nas exposições recebidas no período da Consulta Pública são, na 
sua essência, semelhantes ao anteriormente transmitido no decurso da Consulta Pública realizada no 
âmbito do anterior procedimento de AIA, bem como no âmbito da avaliação do RECAPE entretanto 
efetuada. 

Das principais razões apontadas para a tomada de posição desfavorável destacam-se, sintetizadamente, 
as seguintes: 

 Alternativas 
 Riscos para a saúde pública 
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 Proximidade de habitações e desvalorização de propriedades 
 Impactes paisagísticos e no turismo 
 Impactes no património histórico, urbanístico, arquitetónico e ambiental 

Na sequência dos aspetos identificados e apontados nas exposições recebidas, para além do acima 
manifestado pela REN, S.A., a CA considera evidenciar os aspetos relevantes e de tecer os seguintes 
comentários: 

 Alternativas 
As opções de construção da linha indicadas referem-se à análise de novas alternativas 
(abrangendo opções de caráter técnico), constituindo uma situação que não se enquadra no 
âmbito da presente avaliação, uma vez que o EIA objeto do presente procedimento de AIA não 
as contempla. 

 Proximidade a habitações e desvalorização de propriedades 
O Projeto de Execução foi desenvolvido de forma a evitar afetações diretas de habitações 
existentes, correspondendo já à opção selecionada pela CA do traçado ambientalmente menos 
desfavorável. 
A implementação de um projeto desta natureza implicará sempre impactes negativos, que 
divergem quanto à sua natureza e significância consoante as características do território onde se 
implantam. De referir que na elaboração do Projeto de Execução, foram tidos em consideração 
critérios em matéria de planeamento da colocação dos apoios e do estabelecimento da diretriz da 
linha elétrica, estando ainda prevista a adoção de medidas de minimização, bem como a 
possibilidade de ajuste da colocação dos apoios da linha, de acordo com o definido pela CA. 
Salienta-se a inexistência, em qualquer dos troços, de sobrepassagem de habitações, assim como 
não ocorrendo quaisquer usos sensíveis ou habitações a menos de 50 m de distância da linha. 
De acordo com a legislação em vigor, a implantação de apoios obriga ao pagamento de uma 
indemnização ao proprietário, cobrindo os prejuízos que a afetação da parcela de terreno 
referente ao apoio e a correspondente servidão causam, mantendo-se proprietários dos terrenos 
afetados. 
Efetivamente, o facto de, na faixa sobrepassada pelas linhas, ficarem impedidos os povoamentos 
florestais com espécies de crescimento rápido, poderá traduzir-se numa perda de valor dos 
terrenos afetados, embora sejam compensados através de indemnizações. Neste âmbito, 
segundo o EIA, tem sido prática recente da REN, S. A. a reconversão do uso do solo, em 
situações em que ocorre o corte de árvores de crescimento rápido, por espécies de crescimento 
lento, mediante acordo com o respetivo proprietário, com vista a minimizar os impactes 
decorrentes desta situação. 
Por sua vez, a abertura de caminhos para aceder aos apoios poderá obrigar à necessidade de 
atravessamento e/ou ocupação de propriedades privadas e campos cultivados. Podendo esta 
situação causar prejuízos reais ou ser percebido de forma negativa pelos proprietários, a 
minimização dos impactes associados pode ser alcançada atendendo à existência de alguns 
caminhos rurais que deverão ser aproveitados e o facto de estas atividades serem acompanhadas 
de uma negociação prévia com os proprietários. 

 Riscos para a saúde pública 
De acordo com a informação constante do EIA, o cálculo do valor do campo elétrico máximo 
entre 0 e 40 m do eixo da linha, bem como do campo magnético máximo, respetivamente, 
demonstram que os valores obtidos se encontram abaixo dos níveis de referência indicados pela 
Portaria n.º 1421/2004, de 23 de novembro. 
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O cálculo dos campos elétricos é efetuado, com base no conhecimento das cargas elétricas em 
cada um dos cabos da linha. A disposição geométrica dos cabos corresponde à da família de 
apoios “DL”, considerando uma distância ao solo que corresponde à distância mínima absoluta 
em todo o projeto, na situação mais desfavorável, onde existe uma linha dupla. Os valores 
obtidos correspondem, assim, a valores máximos absolutos do campo elétrico, nos planos 
horizontais em que foram calculados e que correspondem, sensivelmente, ao nível do solo e ao 
nível da cabeça de um homem (1,80 m do solo). 
Acresce ainda que, o presente projeto constitui parte integrante da "Linha Ponte de Lima – Vila 
Nova de Famalicão, a 400 kV, nos troços T4, T5 e T16", já avaliado em sede de RECAPE (com 
decisão emitida), no âmbito da qual ficou estabelecida a necessidade de realização de 
monitorização dos campos eletromagnéticos. Deste modo, para o presente projeto, deverá ser 
implementada esta monitorização. 
Refira-se que esta disposição decorreu de parecer emitido por parte da Direção-Geral de Saúde 
(DGS), enquanto entidade competente para o efeito. 

 Impactes paisagísticos e no turismo 
A implantação de uma infraestrutura linear desta tipologia implicará sempre impactes negativos 
na Paisagem, mais ou menos significativos consoante a sensibilidade que a área de estudo 
revela, quer devido à elevada presença de observadores quer devido aos valores visuais que a 
Paisagem oferece, ou, ainda, devido a uma conjugação de ambos. 
De referir, ainda, que foram tidos em consideração critérios paisagísticos na elaboração do 
Projeto de Execução, em matéria de planeamento da colocação dos apoios e do estabelecimento 
da diretriz da linha elétrica. 

 Impactes no património histórico, urbanístico, arquitetónico e ambiental 
Um dos traçados do Projeto de Execução em análise foi definido por forma a tentar evitar a 
minimização das afetações diretas, dos elementos patrimoniais, sejam eles de natureza 
arquitetónica ou arqueológica. 
Como já foi referido, a implantação de uma infraestrutura linear desta tipologia implicará sempre 
impactes negativos sobretudo para a Paisagem, contexto onde se inserem os elementos 
patrimoniais. Esses impactes são mais ou menos significativos de acordo com a conjugação de 
vários fatores, como a natureza do elemento patrimonial, o seu valor cultural e a sensibilidade da 
área de inserção, mas não implicam a respetiva afetação física, podendo no entanto implicar a 
perda do contexto paisagístico desses elementos. 
Com o objetivo de salvaguardar esses contextos, mesmo que relativos a elementos situados fora 
do traçado da linha, mas nas suas imediações, foram definidas medidas gerais e medidas 
específicas para a sua minimização, passando inclusivamente por determinar o eventual 
afastamento das infraestruturas das ocorrências patrimoniais ou das áreas dos troços 
patrimonialmente mais sensíveis para localizações menos desfavoráveis desse ponto de vista. 
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9. ANÁLISE E SELEÇÃO DE ALTERNATIVAS 

Atendendo à tipologia do projeto em avaliação, bem como às características físicas, ambientais e sociais 
da área de estudo onde o mesmo se insere, a ponderação da análise dos fatores ambientais efetuada, 
permitiu concluir, em termos de análise comparativa de alternativas, que a solução que se apresenta 
como globalmente menos desfavorável corresponde ao seguinte traçado, atendendo à subdivisão em 
troços: Troço 1 + Troço 2B+ Troço 3. Considera-se assim que deverá ser esta a solução do Projeto de 
Execução a adotar. 

De salientar que os resultados alcançados nesta avaliação da CA são coincidentes com a avaliação 
realizada no EIA e com as suas conclusões em matéria de definição da solução preferencial. 

Em termos da análise efetuada pela CA, para cada um dos troços, os aspetos considerados como 
determinantes e que relevam em matéria de análise comparativa de alternativas, são os seguintes: 

 Troço 1 

Neste troço não foram consideradas alternativas, existindo apenas uma opção de traçado. 

 Troço 2 

Neste foram analisadas duas alternativas de traçado: o Troço 2A e o Troço 2B. 

Considerando a relevância da generalidade dos fatores analisados (com exceção dos Recursos 
Hídricos e da Geologia – que abrange todos os aspetos analisados no âmbito da Geologia), 
atendendo aos valores em presença no território atravessado, verifica-se a ocorrência de 
impactes com maior significância associados à alternativa 2A, excetuando-se o fator Uso do Solo 
e Ordenamento do território, em que os impactes são mais significativos para a alternativa 2B, 
nomeadamente no que se refere à afetação de áreas agrícolas e da UOPG 23. 

Relativamente ao fator Socioeconomia, verifica-se não ter sido possível selecionar uma das 
alternativas como menos impactante, uma vez que ambas apresentam afetações, embora sobre 
aspetos socioeconómicos distintos (afetação de áreas habitacionais e de áreas agrícolas). 

Deste modo, face à análise integrada de todos os fatores ambientais avaliados, verifica-se que o 
Troço 2B é a opção de traçado menos desfavorável, podendo os impactes negativos identificados 
ser minimizados através da adoção de medidas de minimização. 

 Troço 3 

Neste troço não foram consideradas alternativas, existindo apenas uma opção de traçado. 
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Quadro 10 - Sistematização da análise setorial dos fatores ambientais. 

Fator Ambiental Opção selecionada Justificação da opção/observações 

Geologia, 
Geomorfologia, 
Tectónica, 
Sismicidade, 
Recursos Minerais e 
Património 
Geológico 

Os vários aspetos ponderados não 
permitem sugerir uma preferência 
franca pelo traçado oriental ou pelo 
traçado ocidental (Troço 2A ou Troço 
2B). 
 
Apenas sendo de sugerir uma vaga 
preferência pelo Troço 2A, caso se 
valorize de forma mais acerbada o 
sub-fator recursos minerais. 

Na comparação entre as alternativas 2A e 2B constata-se que a primeira, situada mais a leste, introduz menos movimentação de 
terras (6 651 m3 versus 7 585 m3) e menor construção de novos acessos (cerca de 3 800 m no total, versus cerca de 4 400 m). 
No entanto, relativamente ao impacte geomorfológico nas encostas, a solução 2A apresenta bastante mais apoios em zonas de forte 
declive, o que pode acentuar a afetação geomorfológica, embora o risco geotécnico não seja à partida determinante. Efetivamente, 
os dois troços comparam-se da seguinte forma: 

 Troço 2A - 8 apoios em zonas com declive superior a 25 % e 12 em zonas de declive entre 16 e 25 % 
 Troço 2B - 1 apoio em zona com declive superior a 25 % e 10 em zonas de declive entre 16 e 25 % 

Constata-se que, ponderados os vários aspetos analisados, não há aspetos que salientem de forma relevante qualquer um dos 
troços, apenas sendo de sugerir uma vaga preferência pelo Troço 2A, caso se valorize de forma mais acerbada o sub-fator recursos 
minerais. 
Atente-se que esta conclusão não é determinante, baseando-se no facto de que o Troço 2B atravessa com 3 apoios uma Área 
Potencial de caulino e tendo ainda em consideração o atravessamento de uma Área de Prospeção e Pesquisa situada a sul (6 apoios 
na opção pelo Troço 2B ou apenas 1 apoio no Troço 2A). Referiu-se que esta afetação não é determinante para a seleção de 
alternativas, atendendo a que a área Potencial de caulino é antiga e não tem atividade, e que a área de Prospeção e Pesquisa é 
muito vasta (604 km2) e a sobreposição é marginal. 
Poderá haver uma preferência pelo Troço 2A, dado o seu afastamento de áreas potenciais ou o menor atravessamento da área de 
prospeção e pesquisa situada a sul, embora este critério não seja determinante (cf. pág. 70 do EIA). 

Recursos Hídricos, 
Qualidade da Água e 
Domínio Hídrico 

É possível aceitar a execução de 
qualquer um dos troços indicados. 

As diferenças entre os impactes provocados por cada uma das duas alternativas analisadas são tão irrelevantes que se poderá optar 
por qualquer uma das opções. 

Ecologia 
Troços 1+2B+3 por se tratar da opção 
mais favorável do ponto de vista do 
fator Ecologia 

A solução composta pelos Troços 1+2B+3 apresenta um atravessamento menos extenso do corredor ecológico do rio Cávado, o 
qual representa uma área de maior relevância para a conservação. 
A comparação das duas soluções de traçado foi realizada mediante a análise da localização dos valores mais sensíveis à tipologia do 
projeto, nomeadamente ”(...) a presença de espécies florísticas e habitats de interesse comunitário, atravessamento do rio Cávado 
(área de maior relevância para a conservação e corredor ecológico) e a localização de locais com maior potencial de ocorrência de 
espécies faunísticas com especial interesse para a conservação.” 
De acordo com o EIA a análise efetuada às duas alternativas de traçado – Troços 1+2A+3 e Troços 1+2B+3 indicou “(...) que do 
ponto de vista da ecologia seria mais vantajoso adotar a alternativa composta pelos troços 1+2B+3, uma vez que esta implica a 
afetação direta, resultante da construção dos apoios, de uma menor área de biótopos (afloramentos rochosos, matos e bosque de 
folhosas) com potencial de ocorrência de espécies florísticas protegidas, ainda que esta diferença seja diminuta.” 
O EIA acrescenta ainda que a afetação de habitats naturais de interesse comunitário é equivalente em ambas as soluções, sendo 
esta efetuada no troço comum (Troço 1) e que o atravessamento destes habitats pelos vãos da linha elétrica será equivalente em 
ambas as soluções. 
Quanto à fauna, verificou-se que ambas as soluções analisadas apresentam um elevado nível de perturbação, reduzindo a presença 
de valores ecológicos com elevado valor conservacionista. No entanto, o EIA ressalva que a solução composta pelos Troços 1+2B+3 
apresenta um atravessamento menos extenso do corredor ecológico do rio Cávado, o qual representa uma área de maior relevância 
para a conservação. Assinala também que esta solução atravessa uma extensão menor de habitats importantes para a fauna 
potencialmente presente (Bosque misto, Bosque de folhosas, Linha de água, Matos, Afloramentos rochosos), em especial as aves. 
Face ao exposto, o EIA considera como opção mais favorável do ponto de vista da ecologia a solução composta pelos Troços 
1+2B+3, salientando que poderão ser minorados os impactes potenciais do projeto em qualquer uma das alternativas, através da 
adoção de medidas de minimização adequadas. 

Ordenamento do 
Território e Uso do 
Solo 

Troço 2A 
Ordenamento do Território 

O EIA considera os troços equivalentes. 
Da análise realizada do PDM de Barcelos não se encontrou sustentação para as restrições mencionadas para o espaço de atividades 
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Fator Ambiental Opção selecionada Justificação da opção/observações 

económicas, situação que a ponderar deveria ser equilibrada com a menção de um apoio no Troço 2B numa UOPG. Assim, por esta 
perspetiva, o Troço 2A seria o mais favorável. 
Por sua vez, considerando as condicionantes presentes mais significativas, o EIA conclui que, por este ponto de vista, o Troço 2A é o 
mais favorável. 
 

Condicionantes Troço 2A Troço 2B 
Linhas de água Sobrepassagem, incluindo Rio Sobrepassagem, incluindo Rio 

Recursos geológicos 1 (área de prospeção) 3 (área potencial) 
6 (área de prospeção) 

RAN 2 15 
REN 10 13 
Povoamentos percorridos por incêndio 3 2 

 
Uso do Solo 

Para a análise comparativa, o EIA selecionou os fatores: 
 Proximidade a zonas habitacionais; 
 Afetação de zonas sensíveis. 

Para o primeiro facto, considera-as duas soluções como equivalentes. 
Ambos os troços afetam zonas habitacionais, verificando-se que a situação de maior proximidade acontece no Troço 2A e o maior 
número de ocorrências ocorre no Troço 2B. 
Quanto à afetação de áreas agrícola, assume ser mais penalizador o Troço 2B. 
Sobre a afetação de áreas florestais, considera ser mais penalizador o Troço 2A, pela extensão de área afetada (27 apoios em 2A e 
21 em 2B). 
Considera-se que a menor afetação destas áreas em 2B não será significativa, se se considerar a relevância que poderá resultar para 
os espaços florestais concelhios de uma boa gestão da faixa de proteção à linha, que se poderá traduzir, nomeadamente, numa 
melhor gestão em relação à segurança contra incêndios. 
 
A avaliação sectorial dos fatores predominantes da análise comparativa dos Troços 2A e 2B, utilizando os mesmos critérios do EIA, 
indicam como a alternativa preferencial em ambos fatores a solução do Troço 2A. 

Sócioeconomia Equivalentes 

No EIA, para o fator Socioeconomia, os troços alternativos são considerados equivalentes, avaliação que se considera adequada. 
Relativamente à análise comparativa das alternativas propostas, salienta-se a inexistência de habitações ou quaisquer outros usos 
sensíveis a menos de 50 m de distância da linha, em qualquer dos troços. A situação de maior proximidade no Troço 2A ocorre no 
vão P50-P51, onde se regista uma habitação a cerca de 54 m da linha, identificando-se outras sete habitações numa envolvente de 
50-100 m de distância ao traçado. Já no que se refere ao Troço 2B, regista-se um afastamento de 58 m a duas habitações, nos vãos 
P46B-P47B e P55B-P56B, e seis habitações entre os 50 e 100 m de distância ao traçado. Deste ponto de vista, as duas soluções são 
consideradas equivalentes no EIA. 
No Troço 2A a presença de zonas habitadas ocorre com uma maior densidade de habitações, nem sempre associadas a áreas 
agrícolas, enquanto no Troço 2B as habitações são mais dispersas e geralmente rodeadas de campos de milho. 
Do ponto de vista das áreas agrícolas, o Troço 2B é claramente mais penalizador, uma vez que regista doze apoios em zonas de 
campos de milho, enquanto o Troço 2A apenas regista dois. Em matéria de espaço florestal, o impacte do Troço 2A é mais 
significativo, considerando a maior extensão de terrenos florestais que atravessa. 

Ambiente Sonoro 
O Troço 2B revela um desempenho 
menos desfavorável por comparação 
com o Troço 2A 

Em relação à comparação de alternativas o EIA optou por excluir da avaliação, entre outros, o fator ambiental Ambiente Sonoro com 
a argumentação de que apresentaria “redundância (...) em relação a outros descritores, como sejam a paisagem ou uso do solo”. 
Não se concorda de todo com esta afirmação. Cada fator ambiental está associado a um impacte que é avaliado segundo um efeito 
ou consequência que induz e, como tal, entende-se que deveria fazer parte dos critérios de seleção. Naturalmente que dado o tipo 
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de impacte e os agentes sobre os quais incide (recetores sensíveis) seria incompreensível que as suas conclusões fossem 
completamente em desacordo com as dos outros dois fatores ambientais que, de acordo com o proponente, o podem “substituir”. 
Foi então considerado o Uso do Solo e Ambiente Social assim como a Paisagem como fatores ambientais de “substituição” para o 
Ambiente Sonoro. 
No primeiro foi avaliada a proximidade a zonas habitacionais e a afetação de zonas sensíveis. Foi concluído que a situação de maior 
proximidade no Troço 2A ocorre no vão P50-P51, com uma habitação a cerca de 54 m do eixo da linha e mais 7 habitações numa 
envolvente de 50-100 m de distância ao eixo traçado. Em relação ao Troço 2B, existem 2 habitação com uma proximidade de 58 m 
ao eixo previsto para a linha, nos vãos P46B-P47B e P55B-P56B, e 6 habitações entre os 50 e 100 m de distância ao eixo do traçado. 
Já no que se refere ao povoamento, considera-se que no Troço 2A a presença de zonas habitadas ocorre com uma maior densidade 
de habitações, enquanto no Troço 2B as habitações são mais dispersas. Neste contexto, o EIA conclui que as duas soluções são 
consideradas equivalentes. 
Em relação à Paisagem e em particular à exposição visual a observadores, é referido que no Troço 2A existe maior exposição visual 
pela orientação das encostas e proximidade a observadores sensíveis (relativamente a 27 apoios, existindo 17 apoios com altura 
superior a 60 m dos quais 4 apresentam altura superior a 70 m). No caso do Troço 2B, as zonas com maior acessibilidade visual 
(zona sul da várzea do Cávado e seus afluentes) têm exposição limitada pela distância a que se encontram os observadores e pela 
existência de manchas florestais intermédias (relativamente a 33 apoios, existindo 18 apoios com altura superior a 60 m dos quais 5 
apresentam altura superior a 70 m). Neste ponto em particular a solução 2B seria mais favorável. 
Complementando esta informação com a referente ao Ambiente Sonoro constata-se que o Troço 2A atravessa cerca de 16 áreas 
urbanas com 84 recetores sensíveis identificados em aglomerados ou isolados, estando o mais próximo do eixo da linha a cerca de 
54 m. Quanto ao Troço 2B, serão atravessadas cerca de 14 áreas urbanas com 55 recetores sensíveis identificados em aglomerados 
ou isolados, estando o mais próximo do eixo da linha a cerca de 58 m. 

Paisagem A alternativa menos impactante é a 2B 

Os impactes do projeto em análise decorrem fundamentalmente da intrusão visual que a presença permanente das infraestruturas 
previstas introduzem no território. Serão tanto mais gravosos quanto mais visíveis se apresentarem, constituindo-se os troços mais 
próximos de povoações como aqueles que induzirão um impacte mais elevado. 
Verifica-se que grande parte do Troço 2A é visível a distâncias consideráveis, pela localização de vários apoios em zonas elevadas, 
enquanto a visibilidade para o Troço 2B são restritas a locais mais próximos e, mesmo nessas situações, o coberto florestal muitas 
vezes dificulta a sua perceção (o que acontece em grande parte do troço central, nomeadamente na zona de atravessamento do rio 
Cávado). Isto porque o Troço 2A atravessa áreas consideráveis de baixa capacidade de absorção visual, ao contrário do Troço 2B. 
Considera-se, assim, que a alternativa 2B é menos impactante, no que respeita ao fator Paisagem. 

Património Cultural A alternativa menos desfavorável 
corresponde à que integra o Troço 2B 

Para a avaliação de alternativas no que concerne ao fator Património Cultural, o EIA informa não ter considerado determinante o 
número de ocorrências mas antes o respetivo valor patrimonial destas. 
No Troço 2A foram identificadas onze ocorrências de natureza etnográfica, das quais sete são passiveis de afetação direta ou 
indireta pela implantação de apoios, registando ainda a menos de 500 m de distância dois bens imóveis classificados, embora sem 
qualquer afetação pelo traçado. Salienta no entanto que dada a má visibilidade se poderem vir a revelar sítios arqueológicos 
inéditos, atualmente ocultos. 
Foram inventariadas no Troço 2B oito ocorrências patrimoniais de natureza etnográfica e arqueológica, entre as quais seis são 
passiveis de afetação direta ou indireta pela implantação de apoios, mas de valor patrimonial pouco relevante a relevante, 
salientando no entanto que duas dessas ocorrências arqueológicas não foram relocalizadas e avaliadas. Falta aqui a referência à 
ocorrência n.º 25, achado isolado situado na AII. 
O EIA considera assim que a alternativa menos desfavorável corresponde à que integra o Troço 2B, apesar de que sobretudo devido 
à «maior proximidade do Troço 2A a um elemento classificado até uma envolvente de 500 m do troço» (RS, p. 357). 
Apesar das limitações de conhecimento, apontadas ao longo da análise do EIA, aceita-se esta conclusão no que concerne à seleção 
da alternativa 2B, que, apesar de também implicar impactes, considera-se que estes serão minimizáveis se aplicadas a medidas de 
minimização preconizadas. 
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10. CONCLUSÃO 

Entre agosto de 2013 e janeiro de 2015 realizou-se o procedimento de AIA n.º 2687 relativo ao Estudo 
Prévio do "Eixo da RNT entre "Vila do Conde", "Vila Fria B" e a Rede Elétrica de Espanha, 
a 400 kV", ao abrigo do regime jurídico de AIA definido no Decreto-Lei n.º 69/2000, de 3 de maio 
(na redação que lhe foi dada pelo Decreto-Lei n.º 197/2005, de 8 de novembro). 

O projeto do "Eixo da RNT entre "Vila do Conde", "Vila Fria B" e a Rede Elétrica de Espanha, a 400 kV" 
submetido a procedimento de AIA em agosto de 2013 envolvia a construção de duas linhas duplas 
trifásicas de muito alta tensão (LMAT) e de uma subestação. 

Tratando-se de um projeto que envolvia uma interligação com a Rede Elétrica de Espanha (REE), em 
cumprimento do previsto no "Protocolo de atuação entre o Governo da República Portuguesa o Governo 
do Reino de Espanha sobre a aplicação às avaliações ambientais de planos, programas e projetos com 
efeitos transfronteiriços", foram efetuadas as necessárias diligências para consulta ao Reino de Espanha 
sobre o interesse em participar no procedimento de avaliação de impacte ambiental. 

Em agosto de 2014, a REN, S.A. solicitou à APA a "(...) retirada da linha entre a futura subestação 
designada "Vila Fria B" e a subestação de Fonte Fria (em Espanha)"do procedimento de AIA em curso, 
tendo-lhe sido transmitido que, verificando-se que o pedido em causa não prejudicava a avaliação dos 
restantes elementos que integram o projeto submetido a AIA, se considerou não haver impedimento que 
obstasse à aceitação do pedido apresentado. 

Deste modo, o procedimento de AIA em causa, em termos de decisão final, passou a reportar-se: à Linha 
dupla a 400 kV, entre a subestação de Vila Nova de Famalicão e a subestação de "Vila Fria B"; e à 
subestação de "Vila Fria B" a 400/150 kV. 

Assim, a decisão emitida (DIA) reflete a análise e seleção de alternativas considerando esta alteração. 

Por outro lado, face a esta alteração, ficou sem efeito a necessidade de pronúncia por parte do Governo 
do Reino de Espanha, uma vez que os elementos do projeto que se mantiveram em avaliação já não 
eram suscetíveis de provocar impactes transfronteiriços. 

Deste modo, sem prejuízo da designação do projeto, em 22 de janeiro de 2015 foi emitida, pela Agência 
Portuguesa do Ambiente, I.P., enquanto Autoridade de AIA, Declaração de Impacte Ambiental (DIA), 
reportando-se exclusivamente ao Eixo da RNT entre "Vila do Conde" e "Vila Fria B", com decisão 
Favorável Condicionada para: 

 Linha dupla a 400 kV, entre a nova subestação de "Vila do Conde" e a subestação de "Vila Fria B" 
- corredor formado pelos troços T4+T5+T9+T10A+T11+T12B+T13+T15+T16 

 Subestação de "Vila Fria B" - Localização A 

De referir que a subestação de "Vila Fria B" passou entretanto a ser designada como subestação de Ponte 
de Lima, tendo a LMAT passado a ser designada por Linha Ponte de Lima – Vila Nova de Famalicão, 
a 400 kV. 

Na sequência da emissão da DIA, foi desenvolvido o Projeto de Execução da linha elétrica para o corredor 
aprovado, tendo sido elaborado um RECAPE visando demonstrar o cumprimento das disposições 
estabelecidas na DIA. 

O Projeto de Execução da "Linha Ponte de Lima – Vila Nova de Famalicão, a 400 kV" e respetivo RECAPE 
foram remetidos pela DGEG à APA em maio de 2015. A instrução deste RECAPE ficou suspensa, por 
solicitação da REN, face à identificação de necessidade de avaliar o modo de ultrapassar limitações 
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entretanto identificadas pela Câmara Municipal de Barcelos, referentes à revisão de instrumentos de 
gestão territorial. No decurso desse processo, na sequência de articulação com as autoridades 
ambientais, foram tomadas as seguintes decisões: 

 Proceder à reformulação do RECAPE (no âmbito do procedimento de AIA n.º 2687), abrangendo, 
de acordo com a solução aprovada na DIA, os troços T4, T5 e T16 e a alternativa A de 
localização da subestação de Vila Fria B (que entretanto passou a designar-se como subestação 
de Ponte de Lima); 

 Elaboração de um novo EIA relativo à zona intermédia do traçado, procedendo à análise 
comparativa entre a opção anteriormente submetida no âmbito do procedimento de AIA n.º 2687 
(e aprovada na DIA) e num corredor a estudar de novo. 

Este EIA seria apresentado com o projeto em fase de Projeto de Execução para todas as 
alternativas a submeter. 

Em concordância com estas decisões, a REN, S.A. solicitou à APA a retirada da avaliação do RECAPE 
anteriormente submetido. 

Deste modo, na sequência do acima referido, em outubro de 2015, foram remetidos pela DGEG à APA, o 
Projeto de Execução da "Linha Ponte de Lima – Vila Nova de Famalicão, a 400 kV, nos troços T4, T5 e 
T16" (de acordo com a solução aprovada na DIA emitida no âmbito do procedimento de AIA n.º 2687) e 
respetivo RECAPE. 

Por sua vez, de acordo com o exposto nesse RECAPE, a subestação de Ponte de Lima não foi objeto de 
análise no mesmo, devendo ser objeto de um RECAPE específico. 

Assim, o Projeto de Execução avaliado no RECAPE é composto por dois troços (um primeiro troço que se 
desenvolve no troço T16 e um segundo troço que se desenvolve nos troços T5 e T4), encontrando-se os 
mesmos separados pelo Projeto de Execução analisado no EIA da "Linha Ponte de Lima – Vila Nova de 
Famalicão, a 400 kV (Troço Intermédio)". 

Na sequência da análise deste RECAPE, foi emitida, a 27 de janeiro de 2016, a respetiva DCAPE 
(Declaração de Conformidade Ambiental do Projeto de Execução). 

Deste modo, a "Linha Ponte de Lima – Vila Nova de Famalicão, a 400 kV (Troço Intermédio)" constitui o 
projeto objeto do presente procedimento de AIA, apresentado na sequência do enquadramento acima 
descrito, sendo parte integrante do projeto da "Linha Ponte de Lima – Vila Nova de Famalicão, a 400 kV". 

O Projeto de Execução da "Linha Ponte de Lima – Vila Nova de Famalicão, a 400 kV (Troço Intermédio)" 
analisado no EIA envolve a construção de uma LMAT aérea dupla, que se desenvolve entre os apoios 18 
(exclusive) e 66 (exclusive) da referida LMAT, dividindo-se em 3 troços: 

 Troço 1 – com cerca de 9,2 km e 18 apoios, sem alternativas; 
 Troço 2 – subdividido em duas alternativas 

 Troço 2A – com cerca de 13,2 km e 27 apoios; 
 Troço 2B – com cerca de 12,2 km e 33 apoios; 

 Troço 3 – com cerca de 1,1 km e 2 apoios, sem alternativas. 

Assim, as alternativas de traçado da LMAT, entre os apoios P18 e P66, apresentam uma extensão total de 
23,5 km ou 22,5 km, contemplando a construção de 47 ou 53 novos apoios, em função da alternativa em 
causa (Troço 2A ou Troço 2B, respetivamente). 
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De acordo com as divisões territoriais de Portugal, o projeto implanta-se geograficamente na região Norte 
(NUTS II1), na sub-região do Cávado (NUTS III). 

Os traçados da LMAT localizam-se no distrito de Braga, concelho de Barcelos, abrangendo as freguesias 
de Aborim; Carapeços; Carvalhal; Fornelos; Gilmonde; Paradela; Pereira; Perelhal; Vila Seca; União das 
freguesias de Campo e Tamel (São Pedro Fins); União das freguesias de Creixomil e Mariz; União das 
freguesias de Milhazes, Vilar de Figos e Faria; União das freguesias de Tamel (Santa Leocádia) e Vilar do 
Monte; União das freguesias de Vila Cova e Feitos. 

O projeto em avaliação, incluído no Plano de Desenvolvimento e Investimento (PDIRT) 2014-2023, faz 
parte de um novo eixo da Rede Nacional de Transporte (RNT) a concretizar no Minho com início na zona 
do Porto (Alfena/Sobrado) e inclui uma nova interligação com a Rede Elétrica de Espanha. O referido eixo 
da RNT inclui assim: 

 Abertura da linha Recarei-Vermoim 4 para a subestação de Vila Nova de Famalicão, a 400 kV 
(passando a constituir as linhas Recarei- Vila Nova de Famalicão/Vermoim-Vila Nova da Famalicão 
a 400 kV); 

 Subestação de Vila Nova de Famalicão a 400/60 kV; 
 Subestação de “Vila Fria B” (atualmente designada por Ponte de Lima) 400/150 kV; 
 Linha Ponte de Lima – Vila Nova de Famalicão, a 400 kV; 
 Linha Ponte de Lima – Espanha, a 400 k. 

A realização dos projetos deste eixo tem como objetivos específicos: 

 Criar alternativas de escoamento da produção adicional de energia de origem hidroelétrica da 
bacia do Cávado (Salamonde II (207 MW) e Venda Nova III (736 MW)) para a zona do Grande 
Porto e distrito de Aveiro; 

 Melhorar a segurança de abastecimento da energia fornecida à Rede de Distribuição, 
designadamente dos concelhos que atravessa através do reforço de abastecimento à atual 
subestação de Vila Fria 150/60 kV, não só em termos do aumento da capacidade de oferta, como 
também na melhoria da qualidade de serviço; 

 Criar condições para construir uma nova interligação com a rede elétrica de Espanha na zona do 
Minho, contribuindo assim para o reforço do MIBEL (Mercado Ibérico de Eletricidade); 

 Potenciar a receção de novos centros produtores (offshore e eólicos). 

Os projetos constantes do eixo foram classificados pela Comissão Europeia como Projetos de Interesse 
Comum (PIC). 

Os projetos relativos à abertura da linha Recarei-Vermoim 4 para a subestação de Vila Nova de Famalicão 
a 400 kV e à subestação de Vila Nova de Famalicão a 400/60 kV estão já em serviço, tendo sido objeto 
do respetivo procedimento de avaliação (Processo AIA n.º 2593) e licenciamento no âmbito do Processo 
AIA n.º 2593. 

Tendo em conta os aspetos fundamentais identificados na análise específica efetuada pela CA, verifica-se 
que os impactes positivos significativos far-se-ão sentir na fase de construção, associados à geração 
de emprego e ao desenvolvimento da dinâmica económica nos serviços e, fundamentalmente na fase de 
exploração, decorrentes do reforço da estrutura de rede elétrica, da melhoria da segurança de 
abastecimento da energia e da criação de condições para construir uma nova interligação com a rede 
elétrica de Espanha na zona do Minho (contribuindo assim para o reforço do MIBEL) e potenciar a 
receção de novos centros produtores. 
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Por outro lado, perspetiva-se a ocorrência de impactes negativos para as fases de construção 
(ocorrendo fundamentalmente nesta fase) e de exploração, face às características do projeto, bem como 
à área de implantação e sua envolvente, considerando-se que os principais efeitos negativos poderão ser 
minimizados através da utilização de regras de boas práticas nas atividades de construção e desde que 
sejam adotadas medidas der minimização adequadas durante a realização da obra. 

Na globalidade, considera-se que o conjunto de condicionantes, elementos a apresentar e medidas de 
minimização estabelecidas poderão contribuir para a minimização dos principais impactes negativos 
identificados, admitindo-se que os impactes residuais não serão de molde a inviabilizar o projeto. 

Acresce referir que, da ponderação dos benefícios e importância da concretização dos objetivos do 
projeto e face à sua importância no contexto nacional, considera-se de aceitar os impactes não mitigáveis 
que subsistirão na fase de exploração, apesar da adoção de medidas de minimização. 

Atendendo à tipologia do projeto em avaliação, bem como às características físicas, ambientais e sociais 
da área de estudo onde o mesmo se insere, a ponderação da análise dos fatores ambientais efetuada, 
permitiu concluir, em termos de análise comparativa de alternativas, que a solução que se apresenta 
como globalmente menos desfavorável corresponde ao seguinte traçado, atendendo à subdivisão em 
troços: Troço 1 + Troço 2B + Troço 3. Considera-se assim que deverá ser esta a solução do Projeto de 
Execução a adotar. 

De salientar que os resultados alcançados nesta avaliação da CA são coincidentes com a avaliação 
realizada no EIA e com as suas conclusões em matéria de definição da solução preferencial. 

Considerando a preponderância da generalidade dos fatores analisados (com exceção dos Recursos 
Hídricos e da Geologia, estando neste contemplados todos os aspetos analisados no âmbito da Geologia) 
e respetiva classificação de impactes, atendendo aos valores em presença no território atravessado, 
verifica-se a ocorrência de impactes com maior significância associados à alternativa 2A, excetuando-se o 
fator Uso do Solo e Ordenamento do território, em que os impactes são mais significativos para a 
alternativa 2B, nomeadamente no que se refere à afetação de áreas agrícolas e da UOPG 23. 

Relativamente ao fator Socioeconomia, verifica-se não ter sido possível selecionar uma das alternativas 
como menos impactante, uma vez que apresentam afetações, embora sobre aspetos socioeconómicos 
distintos (afetação de áreas habitacionais e de áreas agrícolas). 

Deste modo, face à análise integrada de todos os fatores ambientais avaliados, verifica-se que o Troço 2B 
é a opção de traçado menos desfavorável, podendo os impactes negativos identificados ser minimizados 
através da adoção de medidas de minimização. 

Da análise dos resultados da Consulta Pública constatam-se como preocupações recorrentes as 
associadas ao Ordenamento do Território, aos Usos e Ocupação do Solo, ao Património Cultural, à 
Sócioeconomia, à Paisagem, para além dos efeitos na saúde pública (decorrentes dos efeitos dos campos 
eletromagnéticos) verificando-se que, na globalidade, as preocupações manifestadas e os principais 
impactes referenciados foram devidamente considerados na apreciação técnica efetuada pela CA. Na 
generalidade, a seleção da solução do Projeto de Execução para a linha elétrica ambientalmente 
preferencial, efetuada pela CA, permite atender a grande parte das manifestações transmitidas no âmbito 
da Consulta Pública, permanecendo inevitavelmente algumas divergências a que não é possível dar 
resposta. 

Assim, ponderando os impactes negativos identificados, na generalidade suscetíveis de minimização ou 
compensação, e os perspetivados impactes positivos, propõe-se a emissão de parecer favorável à 
solução de traçado formado pelos troços Troço 1 + Troço 2B + Troço 3 da "Linha Ponte de Lima – 
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Vila Nova de Famalicão, a 400 kV (Troço Intermédio)", condicionado à apresentação dos 
elementos, ao cumprimento das medidas de minimização e dos planos de monitorização, que se indicam 
no capítulo seguinte. 

Propõe-se ainda a emissão de parecer favorável, em termos de autorização para efeitos de ocupação de 
áreas de REN, de acordo com o estipulado na legislação em vigor sobre esta matéria. 

Acresce ainda referir que o n.º 6 do artigo 18.º, do regime jurídico de AIA, publicado pelo Decreto-Lei 
n.º 151-B/2013, de 31 de outubro, com as alterações introduzidas pela Decreto-Lei n.º 47/2014, de 24 de 
março, determina que a desconformidade do projeto com os Instrumentos de Gestão Territorial (IGT’s) 
aplicáveis não condiciona o sentido de decisão. Salienta-se, contudo, que em termos de avaliação de 
conformidade com os IGT's, a concretização do projeto, face à situação de incompatibilidade, poderá ser 
ultrapassada por clarificação da regulamentação específica do PDM de Barcelos: o projeto prevê uma 
ocupação predominante de Espaços Florestais, de Proteção e de Produção, não sendo admitido este uso 
em Floresta de Produção, não sendo assim compatível com o PDM em vigor, estando este uso sujeito a 
parecer das entidades responsáveis pelas condicionantes presentes em Floresta de Proteção. 

Na sequência da avaliação desenvolvida, e de forma a apoiar a autoridade de AIA no cumprimento do 
disposto no artigo 18.º, n.º 1 do Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de outubro, a CA procedeu à 
determinação do índice de avaliação ponderada de impactes ambientais. Assumindo o referido índice a 
expressão da avaliação desenvolvida, o mesmo foi apenas determinado para a alternativa identificada 
como a que globalmente se apresenta como a menos desfavorável. Em resultado, e conforme 
apresentado no Anexo II do presente Parecer, foi determinado um índice de valor 4. 
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11. ELEMENTOS A APRESENTAR, MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO E PLANOS DE MONITORIZAÇÃO 

ELEMENTOS A APRESENTAR 

1. Previamente ao licenciamento, apresentar à Autoridade de AIA, para análise e aprovação: 
a) Plano de Acessos e Plano de Acompanhamento Ambiental reformulados de acordo com as 

orientações do Parecer da CA e da DIA, nomeadamente: 
i. Os resultados da prospeção das áreas dos traçados dos acessos que ainda não foram 

prospetadas; 
ii. Representação cartográfica do plano de acessos à escala 1:2 000, revista tendo em conta 

os resultados da prospeção a realizar; 
iii. Na cartografia as ocorrências patrimoniais deverão encontrar-se referenciadas com o 

respetivo número de inventário. 
O Plano de Acessos e o Plano de Acompanhamento Ambiental reformulados deverão ainda incluir 
os aspetos identificados na presente decisão e que deverão ser cumpridos na realização da obra. 
O Plano de Acessos deverá ser apresentado em formato vetorial (shapefile), com indicação do 
sistema de coordenadas. 

2. Em sede de licenciamento, apresentar à entidade licenciadora os seguintes elementos: 
a) Deverá ser demonstrada a integração no Caderno de Encargos da Obra de todas as medidas 

referentes ao Património, bem como a Carta de Condicionantes com a implantação e identificação 
de todas as ocorrências patrimoniais inventariadas, devidamente atualizados de acordo com o 
Parecer da CA; 

b) Deverá proceder-se à apresentação de parecer favorável da ERRAN territorialmente competente. 
c) Deverá proceder-se à apresentação de despacho conjunto dos membros do governo responsáveis 

pelas áreas do ambiente e do ordenamento do território e da agricultura e do membro do 
governo competente em razão da matéria, que opera levantamento da proibição no âmbito do 
Decreto-Lei n.º 327/90, na sua redação atual, referente às áreas percorridas por incêndios há 
menos de 10 anos; 

d) Demonstração de que as questões relativas à conformidade do projeto com os instrumentos de 
gestão territorial (IGT’s) estão devidamente acauteladas. 

3. Previamente ao início da obra, apresentar à autoridade de AIA para análise e aprovação, os seguintes 
elementos, que determinará que a obra possa ser iniciada: 
a) Localização prevista para os estaleiros; 
b) Comprovativo da implementação do Plano de Divulgação; 
c) Relatório de Monitorização da Avifauna correspondente à situação de referência; 
d) Relatório da situação de referência quanto a valores florísticos, através de reconhecimento no 

terreno realizado em época propícia às espécies passíveis de ocorrerem, em particular, nas 
localizações propostas para os apoios (e respetiva área circundante necessária para a execução 
da obra com cerca de 400 m2) no troço 1 (entre os apoios 19-21 e 24-37), para que se proceda 
ao ajuste de localização dos apoios de forma a evitar a afetação de eventuais populações de 
espécies com estatuto de conservação ameaçado e/ou proteção legal. O relatório deverá ser 
fornecido em papel e cartografia em formato vetorial (shapefile), com indicação do sistema de 
coordenadas; 

e) Plano de Monitorização do Ambiente Sonoro, que obedeça aos critérios a seguir indicados. 
Este documento deverá contemplar não só a caracterização prévia dos recetores potencialmente 
mais expostos, mas prever também avaliações periódicas das condições acústicas locais nas 
situações mais críticas. 
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O Plano de Monitorização deverá cumprir o indicado na Portaria n.º 395/2015, de 4 de novembro, 
nomeadamente as especificações constantes do anexo V, das quais se salienta o seguinte: 

i. Identificação dos parâmetros monitorizados. 
Deverão ser medidos o nível sonoro contínuo equivalente (LAeq) correspondente aos 
períodos diurno (Ld), do entardecer (Le) e noturno (Ln) e calculados os indicadores de ruído 
relevantes para a avaliação em causa, nomeadamente, Lden e Ln. Deverão ser avaliados 
e/ou calculados os indicadores de ruído mencionados na legislação em vigor, tanto para o 
critério do valor máximo de exposição como para o critério de incomodidade. 
Terão ainda de ser avaliadas as características de impulsividade e tonalidade do sinal, pelo 
que se terá de medir simultaneamente com característica fast e impulsiva, além de ter de 
ser avaliado o espectro por bandas de terço de oitava. 

ii. Identificação dos locais de amostragem ou registo, com representação cartográfica (em 
extrato da carta do projeto), fotográfica e georreferenciada, bem como dos respetivos 
critérios de seleção e análise do seu significado estatístico. 
Os locais de amostragem deverão, no mínimo, ser os indicados no Quadro 3 do Parecer da 
CA (o qual constitui um excerto do Desenho 16 do Volume 4 do Aditamento ao EIA). 
Sempre que exista alguma reclamação, esse ponto deverá ser objeto de monitorização e 
passará a integrar o conjunto de pontos a monitorizar em campanhas posteriores. 

iii. Indicação do período definido para a prossecução dos objetivos de monitorização e da 
frequência das amostragens ou registos, incluindo a análise do seu significado estatístico. 

Monitorização em fase de construção 
Se existir um desfasamento superior a 2 anos entre a avaliação objeto deste estudo (2015 
– medições dos pontos de caracterização iniciais) e o início da construção, se deverá 
realizar uma campanha pré-construção. Consoante o resultado dessa campanha de 
monitorização e da eventualidade de reclamações durante as operações de construção, 
poderá ser necessária a realização de nova campanha para avaliar a necessidade de 
implementação de medidas corretivas. 

Monitorização em fase de exploração 
Quanto à periodicidade das campanhas de monitorização, deverá ser realizada uma 
primeira avaliação no ano inicial de exploração e, posteriormente, sempre que existam 
alterações que motivem incremento do nível de emissão sonora ou como resposta a 
reclamações. Recomenda-se que essa campanha de monitorização seja realizada em 
período favorável (húmido) para averiguar a qualidade das estimativas e o potencial de 
cumprimento do RGR2007. 

iv. Métodos de amostragem e registo de dados, e equipamentos utilizados e limites de 
quantificação e erros associados ao equipamento e/ou método. 
Os procedimentos de medição e relato deverão cumprir as condições da norma NP ISO 
1996, atual ou reformulada, tendo as medições uma duração mínima de 15 minutos, por 
ponto e campanha. 

v. Identificação dos indicadores de atividade do projeto, associados à construção, exploração 
ou desativação, ou de fatores exógenos, que tenham relação com os resultados da 
monitorização; 
Os procedimentos de medição e relato deverão cumprir as condições da norma NP ISO 
1996, atual ou reformulada, (partes 1 e 2), pelo que as atividades de projeto e fatores 
exógenos que interfiram com os resultados da monitorização deverão ser devidamente 
reportadas ou, se for caso disso, evitadas. 
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vi. Métodos de tratamento dos dados, incluindo tratamento estatístico; 
Os procedimentos de medição e relato deverão cumprir as condições da norma NP ISO 
1996, atual ou reformulada, (partes 1 e 2). 

vii. Critérios de avaliação dos dados, e respetiva fundamentação técnica ou legal. 
Como critérios de análise, além do cumprimento do Valor-limite de exposição, deverá ser 
garantido o cumprimento do Critério de incomodidade. O ajuste destes indicadores deverá 
ser efetuado se ocorrer alteração na legislação vigente, atualmente RGR2007. 
Se se verificar o algum incumprimento legal deverão equacionadas as medidas de 
minimização necessárias para repor o cumprimento das disposições relativas ao ambiente 
sonoro. 
A periodicidade de realização da monitorização deverá ser reavaliada em função dos 
resultados da primeira campanha de monitorização. 

viii. O conteúdo e forma do Relatório de Monitorização deverá atender ao definido na Portaria 
n.º 395/2015, de 4 de novembro. 

4. Durante a fase de construção, apresentar à autoridade de AIA: 
a) O Plano de monitorização dos campos eletromagnéticos, para a fase de exploração, caso se 

verifiquem alterações ao mesmo, acompanhado da respetiva validação por parte da Direção-Geral 
de Saúde (DGS), de acordo com o definido na DCAPE (Declaração de Conformidade Ambiental do 
Projeto de Execução) emitida para o projeto da "Linha Ponte de Lima-Vila Nova de Famalicão, a 
400 kV, nos troços T4, T5 e T16". 

 

MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO 

Todas as medidas de minimização dirigidas à fase prévia à obra e de obra devem constar no respetivo 
caderno de encargos da empreitada, bem como no Plano de Acompanhamento Ambiental (PAA) e na 
Matriz de Acompanhamento Ambiental (MAA). 
No Caderno de Encargos da Obra deverão constar todas as medidas referentes ao Património, bem como 
a Carta de Condicionantes com a implantação e identificação de todas as ocorrências patrimoniais 
inventariadas, devidamente atualizados de acordo com o Parecer da CA sobre o RECAPE. 
Apresentação à Autoridade de AIA dos relatórios de monitorização com a periodicidade prevista em cada 
plano. 
A Autoridade de AIA deve ser previamente informada do início das fases de construção e de exploração, 
bem como do respetivo cronograma da obra, de forma a possibilitar o desempenho das suas 
competências na pós-avaliação. 
 

MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO DE CARÁCTER GERAL 

Fase prévia à obra 

GER1. Realizar formação ambiental, com vista à sensibilização ambiental dos trabalhadores e 
encarregados envolvidos na execução das obras relativamente às ações suscetíveis de causar impactes 
ambientais e às medidas de minimização a implementar, designadamente normas e cuidados a ter no 
decurso dos trabalhos. 

Fase prévia à obra e de obra 

GER2. Implementar e cumprir o Plano de Acompanhamento Ambiental e o Plano de Acessos com as 
necessárias alterações decorrentes da presente decisão. 

GER3. Implementar e cumprir o Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos de Construção e Demolição 
(PPGRCD) da obra e o Plano de Emergência Ambiental (PEA). 
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GER4. Sinalizar os acessos definidos para as operações de construção da linha, devendo ser impedida a 
circulação fora dos mesmos. 

GER5. Na definição de acessos evitar os melhores solos, as culturas mais importantes e as áreas 
classificadas como RAN e REN. 

GER6. Na definição dos locais para a colocação de apoios devem ser privilegiadas as extremas dos 
terrenos e a proximidade a acessos. 

GER7. Os novos acessos a abrir devem evitar interferência com linhas de água e/ou leitos de cheia 
(implantar acessos a mais de 12 m de distância). 

GER8. Em áreas percorridas por incêndios deverá evitar-se a abertura de novos acessos e deverão ser 
interditados em declives superiores a 25%. 

Fase de obra 

GER9. Proceder à manutenção e revisão periódica de todas as máquinas e veículos afetos à obra, de 
forma a manter as normais condições de funcionamento e assegurar a minimização das emissões 
gasosas, dos riscos de contaminação dos solos e das águas, e de forma a dar cumprimento às normas 
relativas à emissão de ruído. 

GER10. Dado o relevo por vezes muito acentuado, a seleção dos locais e a implementação na fase de 
obra deve ter apoio geotécnico sempre que considerado tecnicamente necessário, com particular atenção 
em zonas de encosta e em áreas superficiais caracterizadas por estado de alteração mais avançado. 

GER11. A área de intervenção deve restringir-se ao estritamente necessário e deve estar devidamente 
balizada. 

GER12. Garantir a limpeza regular dos acessos à área afeta a obra de forma a evitar a acumulação e 
ressuspensão de poeiras, por ação do vento, quer por ação da circularão de veículos e de equipamentos 
de obra. 

GER13. Os trabalhos de desmatação e decapagem de solos devem ser limitados às áreas estritamente 
necessárias, quer no que se refere aos acessos a melhorar e a construir, quer no terreno envolvente aos 
apoios. 

GER14. Os trabalhos de escavação e aterros devem ser iniciados logo que os solos estejam limpos, 
evitando repetição de ações sobre as mesmas áreas. 

GER15. As terras provenientes da decapagem do solo devem ser posteriormente utilizadas na 
recuperação das áreas afetadas temporariamente no decorrer da implementação do projeto. 

GER16. Os acessos abertos que não têm utilidade posterior devem ser desativados, procedendo-se à 
criação de condições para a regeneração natural da vegetação, através da descompactação do solo. 

GER17. Proceder à recuperação de caminhos e vias, utilizados como acesso aos locais em obra, assim 
como os pavimentos e passeios públicos muros, vedações e outras divisórias que tenham eventualmente 
sido afetados ou destruídos. 

GER18. Todas as áreas afetadas, incluindo as áreas envolventes perturbadas durante a obra, devem ser 
recuperadas procedendo-se à respetiva rearborização com as espécies previstas no PROF, de acordo com 
a função em causa. No caso de áreas agrícolas, proceder à sua reativação. 

GER19. Após desativação dos estaleiros deve proceder-se à recuperação da área afetada, com 
reposição da ocupação do solo anterior. 
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Fase de obra e de exploração 

GER20. O desbaste seletivo de vegetação, onde necessário, deverá atender, tanto quanto possível, à 
salvaguarda das espécies autóctones. 
 

MEDIDAS DE CARÁCTER ESPECÍFICO 
 

GEOLOGIA E GEOMORFOLOGIA 

Fase de obra 

GEO1. A abertura de acessos aos locais de implantação dos apoios deve ser reduzida ao estritamente 
necessário, devendo ser utilizados, sempre que possível, acessos já existentes. Os novos acessos a abrir 
devem evitar a afetação de afloramentos rochosos. 

GEO2. Durante a fase de obra, deve ser referenciada qualquer ocorrência geológica de interesse 
conservacionista, observada no perímetro afetado ou nas proximidades. 

GEO3. Deve ser evitada a criação de taludes de grande dimensão e declive na abertura de acessos 
temporários; quando absolutamente necessários, os mesmos devem ser alvo de recuperação assim que 
possível, para sua rápida estabilização. 

Fase de obra e de exploração 

GEO4. Assegurar a implementação de todas as medidas necessárias à estabilidade das vertentes e 
taludes, nomeadamente através da modelação adequada de taludes e áreas envolventes, de forma a 
minimizar eventuais riscos de erosão e instabilidade, em particular tendo em conta os períodos de maior 
precipitação. 
 

RECURSOS HÍDRICOS 

Fase de obra 

RH1. Evitar, tanto quanto possível, a criação de taludes de grande inclinação, de forma a minimizar os 
potenciais impactes relacionados com a erosão e deslizamentos de terras, nomeadamente nas zonas que 
apresentam maior extensão com declives acentuados. 

RH2. Deve evitar-se, o mais possível, o corte integral de vegetação ripícola situada a menos de 3 m do 
leito dos cursos de água, devendo privilegiar-se a desramação. 

RH3. Sempre que se efetue o corte ou a desramação da vegetação ribeirinha, deverá proceder-se à 
remoção dos resíduos vegetais do leito e margens dos cursos de água, para local adequado, por forma a 
não constituírem futuramente obstrução ao escoamento das águas. 
 

ECOLOGIA 

Fase de obra 

ECO1. Adequar o calendário de execução das operações da fase de obra, sobretudo as atividades mais 
ruidosas, ao ciclo de vida das espécies da fauna mais sensíveis à perturbação, evitando a sua realização e 
reduzindo os níveis de perturbação nos períodos mais críticos, designadamente a época de reprodução, 
de dependência, de hibernação e de migração (março a agosto). 

ECO2. Limitar a velocidade de circulação das viaturas nos acessos, de forma a diminuir os níveis de 
perturbação e reduzir o risco de atropelamento das espécies faunísticas. 
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ECO3. Nas ações de desarborização e/ou desmatação a realizar-se em áreas colonizadas por espécies 
vegetais exóticas invasoras, o seu corte deve antecipar-se ao das restantes espécies, devendo ter-se em 
consideração que se devem realizar anteriormente à época de produção de flor e de semente. O material 
vegetal ou resíduos vegetais resultantes do corte, deve mesmo assim ser alvo de remoção, transporte e 
eliminação eficiente e cuidada. 

ECO4. As terras provenientes das áreas colonizadas atrás referidas, devem ser completamente 
separadas da restante terra vegetal e levadas a depósito próprio, assegurando-se a sua não disseminação 
durante o transporte. Consequentemente, não devem ser reutilizadas como terra vegetal em qualquer 
tipo de recuperação de áreas intervencionadas. 

ECO5. Caso venha a ser necessário utilizar terras de empréstimo, deve ser dada atenção especial à sua 
origem, não devendo ser provenientes, em caso algum, de áreas ocupadas por plantas exóticas 
invasoras, para que as mesmas não alterem a ecologia local e introduzam plantas invasoras. 

ECO6. Deve impedir-se o fogueamento durante o verão, uma vez que, nesta época, o risco de incêndio 
é mais elevado. 

ECO7. Os exemplares adultos de espécies arbóreas autóctones, como carvalhos (Quercus robur), 
sobreiros (Quercus suber), azevinhos (Ilex aquifolium), amieiros (Alnus glutinosa), freixos (Fraxinus 
angustifolia) e salgueiros (Salix sp.), deverão ser sinalizados junto às áreas a intervencionar de forma a 
evitar a sua afetação. A decisão sobre os exemplares a sinalizar deverá ser tomada no local. Esta 
sinalização deverá ser mantida durante o período em que a obra decorre no local de cada apoio. 

ECO8. Deverá ser minimizada a afetação de espécies protegidas (sobreiro e azinheira). No caso de 
intervenções em espécies protegidas (sobreiro e azevinho espontâneo), incluindo as localizadas em áreas 
percorridas por incêndio, deverá ser solicitada ao organismo competente a autorização necessária, 
previamente a qualquer tipo de intervenção e após sinalização diferenciada da anterior e específica para o 
efeito. 

ECO9. Deverá ser minimizada a afetação de azevinhos espontâneos (Ilex aquifolium), devendo ser 
evitado o alargamento de caminhos junto aos quais se verifique a sua presença. No caso de intervenções 
nesta espécie (arranque ou corte), deverão ser solicitadas aos organismos competentes as autorizações 
necessárias. 

ECO10. A desmatação e o corte de árvores deverão ser limitados à área essencial para o bom 
funcionamento da obra, devendo proceder-se sempre que possível apenas ao decote da vegetação, 
evitando a abertura de espaços que potenciam a invasão de espécies exóticas invasoras. 

ECO11. A terra resultante dos locais invadidos por espécies invasoras (Acacia dealbata, Acacia 
melanoxylon) não poderá ser utilizada como terra vegetal, devendo ser colocada no fundo dos caboucos. 

ECO12. Deverá haver ações de sensibilização para os funcionários da abertura de faixa, de modo a que 
saibam reconhecer as espécies exóticas invasoras e quais as melhores formas de prevenir a sua 
disseminação. 

ECO13. Instalar sinalização intensiva com salva-pássaros com sinalizadores de espiral de fixação dupla 
de 35 cm de diâmetro, de cor vermelha e branca, devendo as cores referidas ser colocadas de forma 
alternada em cada cabo de terra. Os sinalizadores deverão ser dispostos de 10 em 10 (dez) metros em 
cada cabo de terra, desencontrados para que em perfil resulte num afastamento aparente entre cada 
dispositivo de sinalização não superior a 5 (cinco) metros. Extensão da Linha a sinalizar: entre os apoios 
49B e 54B (corredor ecológico do rio Cávado). 

ECO14. Na faixa de proteção, o arvoredo ardido só deverá ser proposto para corte, no caso das 
folhosas, nomeadamente carvalhos (Quercus robur e Q. pyrenaica) ou sobreiros (Quercus suber), 
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azevinhos (Ilex aquifalium), amieiros (Alnus glutinosa), freixos (Fraxinus angustifolia) e salgueiros (Salix 
sp.), após um ano sobre a ocorrência do incêndio, caso não se verifique rebentação. 

ECO15. Executar as ações de desmatação, corte ou decote a realizar na Faixa de Proteção fora do 
período entre 1 de abril e 31 de maio. 

ECO16. Retirar do local o material lenhoso decorrente da abertura da Faixa de Proteção, que não seja 
estilhaçado, a fim de não constituir um foco de incêndio. 

Fase de obra e de exploração 

ECO17. Por um período de 25 anos, ficam vedadas quaisquer alterações do uso do solo em áreas 
ocupadas por povoamentos de sobreiro e que tenham sofrido conversões por terem sido percorridas por 
incêndio. 

Fase de exploração 

ECO18. Executar o Plano de Manutenção da Faixa de Proteção fora do período entre 1 de abril e 31 de 
maio. 

ECO19. Substituir os dispositivos deteriorados instalados para minimizar a colisão de aves. 
 

USO DO SOLO 

Fase de exploração 

US1. Deverão ser adotadas medidas compensatórias que se traduzam em ações de formação dirigidas 
à população e repartidas por vários anos, com o objetivo de divulgar técnicas de erradicação de 
infestantes, divulgue a experiência das melhores práticas a adotar no coberto florestal da faixa de 
servidão da linha e sua envolvente, quer do ponto de vista económico, quer do ponte de vista de 
segurança contra incêndio, assim como formação sobre valorização dos produtos florestais, limpeza e 
prevenção de risco de incêndio. 

US2. Considerando a grande extensão de áreas percorridas por incêndio, caso haja no concelho áreas 
de baldios que os tenham sofrido, deverá ser considerada a compensação de realização e implementação 
de projetos de reflorestação adequados, que retribuam à população e ao Município o ónus da 
implantação desta estrutura. 

US3. Mediante anuência dos proprietários, sugere-se que, nos casos em haja afetação de parcelas pelo 
projeto, que se realize a limpeza das mesmas, atribuindo os produtos aos proprietários, caso manifestem 
a sua concordância. 
 

SÓCIO-ECONOMIA 

Fase prévia à obra e de obra 

SE1. Promover a divulgação do projeto pelos meios locais, por exemplo, nas Juntas de Freguesia e 
adotar um dispositivo de atendimento ao público para a receção de reclamações, sugestões e/ou pedidos 
de informação sobre o projeto, o qual deve estar operacional antes do início da obra. Neste âmbito 
deverão ser desenvolvidas as seguintes ações: 

 Comunicar o início da construção à Câmara Municipal de Barcelos e Juntas de Freguesia 
atravessadas pelo projeto (Freguesia de Aborim; União das freguesias de Campo e Tamel (São 
Pedro de Fins); Carapeços; União das freguesias de Tamel (Santa Leocádia) e Vilar do Monte; 
União das freguesias de Vila Cova e Feitos; União das freguesias de Creixomil e Mariz; Perelhal; 
Fornelos; Vila Seca; Gilonde; Carvalhal; Pereira; União das freguesias de Milhazes, Vilar de Figos 
e Faria; Paradela); 
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 Disponibilizar um número de atendimento ao público e assegurar a realização de reuniões quando 
necessário; 

 Afixar o número de atendimento ao público à entrada do estaleiro e em cada frente de obra; 

 Disponibilizar livros de reclamações, sugestões e/ou pedidos de informação sobre o projeto nas 
juntas de freguesia; 

 Contactar telefonicamente, com periodicidade mensal, as juntas de freguesia; 

 Caso existam, proceder ao levantamento das reclamações/pedidos de informação do mês 
presencialmente nas juntas de freguesia; 

 Proceder ao encaminhamento de reclamações e pedidos de informação; 

 Após a reposição das condições iniciais, proceder à recolha dos livros de reclamações existentes 
nas juntas de freguesia e proceder à entrega de cartões com o contacto em fase de exploração; 

 Os resultados do acompanhamento deverão ser inseridos no Relatório Final de Supervisão e 
Acompanhamento Ambiental. 

SE2. Implementar um mecanismo expedito para receção de reclamações ou pedidos de 
esclarecimento, que deverão ser registadas e analisadas, devendo ser reportado o desenvolvimento dado 
aquando o envio dos Relatórios de Acompanhamento Ambiental. 

 

AMBIENTE SONORO 

Fase de obra 

AS1. Apenas devem ser admitidos em obra equipamentos que cumpram os requisitos legais (Decreto-
Lei n.º 221/2006, de 8 de novembro) associados às emissões sonoras relativas à colocação no mercado e 
entrada em serviço de equipamento para utilização no exterior. 

AS2. Não realizar atividades com explosivos aos fins-de semana, feriados e, nos dias úteis, fora do 
período diurno. 

 

PAISAGEM 

Fase de obra 

PAI1. Deverão ser salvaguardados todos os exemplares arbóreos e arbustivos que não perturbem a 
execução da obra; quando próximos de áreas intervencionadas, devem ser devidamente sinalizados. 

PAI2. Quando se recorrer a plantações ou sementeiras, sob pretexto algum devem ser usadas espécies 
alóctones para as quais tenha sido observado comportamento invasor em território nacional. Todos os 
exemplares a plantar devem apresentar-se bem conformados e em boas condições fitossanitárias. Devem 
ser privilegiadas as espécies da flora local. 
 

PATRIMÓNIO CULTURAL 

Fase prévia à obra e de obra 

PAT1. Antes do início da obra efetuar a prospeção das áreas destinadas à implantação dos estaleiros, 
que de acordo com os resultados, ainda poderão vir a ser condicionadas. 

PAT2. O acompanhamento arqueológico a executar na fase de obra deve ser efetuado de modo 
efetivo, continuado e direto por um arqueólogo em cada frente de trabalho, sempre que as ações 
inerentes à realização do projeto não sejam sequenciais mas simultâneas. 
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PAT3. O acompanhamento arqueológico da obra deve incidir em todos os trabalhos, durante a 
instalação de estaleiros, as fases de decapagem, desmatação e terraplenagens, abertura de acessos, 
escavação de caboucos para a fundação dos apoios, espalhamento de terras sobrantes e de todas as 
ações que impliquem revolvimento de solos. 

PAT4. Após a desmatação, deve ser efetuada a prospeção arqueológica sistemática das áreas de 
incidência direta de todas as componentes de obra e onde a visibilidade tenha sido nula ou reduzida. 

PAT5. As ocorrências arqueológicas que forem reconhecidas durante o acompanhamento arqueológico 
da obra devem, tanto quanto possível, e em função do valor do seu valor patrimonial, ser conservadas in 
situ (mesmo que de forma passiva), no caso de estruturas, de tal forma que não se degrade o seu estado 
de conservação atual ou salvaguardadas pelo registo. 

PAT6. Os resultados obtidos no acompanhamento arqueológico podem determinar a adoção de 
medidas de minimização específicas (registo documental, sondagens de diagnóstico, escavações 
arqueológicas, entre outras) nomeadamente no caso de não ser possível determinar a importância 
científica e patrimonial das ocorrências então identificadas. 

PAT7. Achados arqueológicos móveis efetuados no decurso da obra devem ser colocados em depósito 
credenciado pelo organismo de tutela. 

PAT8. Dever-se-á sinalizar e vedar as ocorrências patrimoniais localizadas no interior da faixa de 25 m 
centrada no eixo da linha e junto aos apoios, de forma a evitar a sua afetação pela circulação de pessoas 
e máquinas, que aí deve ser proibida ou muito condicionada. 

PAT9. Dever-se-á efetuar a sinalização das ocorrências situadas, até cerca de 50 m da obra, 
condicionando a circulação de modo a evitar a sua afetação. 

PAT10. No caso de afetação direta (destruição ou descaracterização) dos muros de divisão de 
propriedade em pedra seca que ocorrem na área de incidência do projeto, efetuar o respetivo registo por 
amostragem tipológica, em troços com 2 m de comprimento, para memória futura das tipologias 
construtivas destas estruturas na região e atendendo a que constituem evidências de uma arquitetura 
rural em desaparecimento. 

Fase de obra 

PAT11. São interditas ações com impacte no solo no interior da área de salvaguarda arqueológica 
definida no PDM correspondente à ocorrência n.º 134 (PD), situada entre os apoios 23 e 24. 

PAT12. Conservação in situ da ocorrência n.º 5: antes do início da obra efetuar a respetiva vedação e 
sinalização de forma a evitar qualquer afetação na fase de obra. 

PAT13. Afastamento de todas as infraestruturas com impacte no solo para uma distância não inferior a 
100 m da ocorrência n.º 20, que na fase de obra deve ser conservada in situ. 

PAT14. Na fase prévia à obra proceder à vedação e sinalização da ocorrência n.º 18. Caso seja 
inevitável a sua afetação direta pela construção, dever-se-á proceder ao respetivo registo gráfico, 
fotográfico e à elaboração de memória descritiva. 

PAT15. De forma a evitar eventuais impactes na ocorrência n.º 19, que anteriormente não foi 
relocalizada, na fase prévia à obra dever-se-á proceder à rigorosa prospeção na área do apoio 55B e do 
acesso a construir; na fase de obra dever-se-á proceder a um rigoroso acompanhamento arqueológico da 
construção do acesso e da abertura dos caboucos do apoio. 

PAT16. Na fase de obra evitar a afetação das ocorrências n.º 17 e 19, que devem ser conservadas in 
situ. 
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PAT17. Na fase prévia à obra proceder à sinalização junto ao acesso da ocorrência n.º 21. Em caso de 
afetação direta pela obra, deverá ser objeto de registo gráfico, fotográfico e da elaboração de memória 
descritiva. 

PAT18. Ajuste do projeto do acesso ao apoio 60B de forma a evitar a afetação da ocorrência n.º 22. 
Caso seja demonstrada a inevitabilidade da sua afetação dever-se-á proceder à sua limpeza para registo 
e cobertura, com geotêxtil e almofada de terra, a ser removida no final da obra. 

PAT19. Afastamento da ocorrência n.º 23 de todas as infraestruturas com impacte no solo para uma 
distância não inferior a 50 m a partir da base do monumento. Antes do início da obra, proceder junto ao 
acesso á sua sinalização, de forma a evitar a sua afetação pela circulação de maquinaria. 

PAT20. Na fase prévia à obra proceder à vedação e sinalização da ocorrência n.º 24. Em caso de 
afetação direta pela obra, deverá ser objeto de registo gráfico, fotográfico e da elaboração de memória 
descritiva. 

PAT21. Na fase de obra, deve-se proceder ao rigoroso ao acompanhamento arqueológico de todas as 
ações com impacte no solo próximas do apoio 65B, junto ao qual se situa a ocorrência n.º 25; 
complementarmente, todas as ações com impacte no solo a efetuar a menos de 50 m desta ocorrência, 
deverão ser realizadas com recurso a decapagens mecânicas de 20 em 20 cm. 

Fase de exploração 

PAT22. Sempre que se desenvolverem ações de manutenção ou outros trabalhos deve ser fornecida 
aos empreiteiros e subempreiteiros a Carta de Condicionantes atualizada com todas as ocorrências 
patrimoniais. 
 

PLANOS DE MONITORIZAÇÃO 

Campos eletromagnéticos 

Deverá ser dado cumprimento ao Plano de Monitorização para a fase de exploração, de acordo com o 
definido na DCAPE (Declaração de Conformidade Ambiental do Projeto de Execução) emitida para o 
projeto da "Linha Ponte de Lima-Vila Nova de Famalicão, a 400 kV, nos troços T4, T5 e T16". 

Avifauna 

Deverá ser implementado um Plano de Monitorização da Avifauna com o objetivo geral de avaliar 
eventuais impactes do projeto sobre as comunidades locais de aves, nomeadamente determinar a 
mortalidade resultante da sua instalação. 

O Plano de Monitorização a prosseguir deverá ser o preconizado na DCAPE (Declaração de Conformidade 
Ambiental do Projeto de Execução) emitida para o projeto da "Linha Ponte de Lima-Vila Nova de 
Famalicão, a 400 kV, nos troços T4, T5 e T16" e que fora proposto no RECAPE respetivo pelo mesmo 
promotor (REN, S.A.), para que seja assegurada uma avaliação uniforme dos impactes e da eficácia das 
medidas de minimização. 

Adicionalmente, o Plano de Monitorização a implementar, deverá atender aos seguintes aspetos: 

 A cartografia dos relatórios de monitorização deve ser fornecida em formato vetorial (shapefile), 
com indicação do sistema de coordenadas; 

 Os relatórios de monitorização devem ser entregues até 45 dias úteis do fim do último período 
da campanha anual. 

  





Parecer da Comissão de Avaliação 
Procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental N.º 2865 

Linha Ponte de Lima – Vila Nova de Famalicão, a 400 kV (Troço Intermédio) 
Projeto de Execução 

 

 

 

 

 

ANEXO I 

 

Implantação territorial do projeto 
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Índice de Avaliação Ponderada de Impactes Ambientais 
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ÍNDICE DE AVALIAÇÃO PONDERADA DE IMPACTES AMBIENTAIS 

 

I. Enquadramento 

O Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de outubro de 2013, que define o regime jurídico de Avaliação de 

Impacte Ambiental (AIA) prevê a integração, na Declaração de Impacte Ambiental (DIA), de um índice de 

avaliação ponderada de impactes ambientais, conforme disposto no n.º 1 do seu artigo 18.º, que se 

transcreve: 

1 - A DIA pode ser favorável, favorável condicionada ou desfavorável, fundamentando-se num 

índice de avaliação ponderada de impactes ambientais, definido com base numa escala numérica, 

correspondendo o valor mais elevado a projetos com impactes negativos muito significativos, 

irreversíveis, não minimizáveis ou compensáveis. 

De forma a possibilitar a aplicação prática da norma acima transcrita, o Grupo de Pontos Focais das 

Autoridades de AIA, constituído ao abrigo do n.º 2 do artigo 10.º do mesmo diploma, desenvolveu uma 

proposta de metodologia para determinação do referido índice. 

A referida proposta mereceu a concordância do Senhor Secretário de Estado do Ambiente, através do 

despacho emitido a 17 de abril de 2014. 

De acordo com a metodologia proposta, a determinação do índice, pela natureza do exercício de 

ponderação inerente, deve ser desenvolvido, em primeira instância, pela Comissão de Avaliação (CA) e 

constar como anexo ao parecer a emitir ao abrigo do disposto no artigo 16.º n.º 1 do Decreto-Lei 

n.º 151-B/2013, de 31 de outubro. 

Segundo esta metodologia, o valor do índice a definir reflete a significância dos impactes após 

consideração das eventuais medidas de minimização dos impactes negativos e ou medidas de 

potenciação dos impactes positivos, ou seja, reporta-se aos impactes residuais do projeto. 

 

II. Determinação do índice de avaliação ponderada de impactes ambientais 

Face ao enquadramento acima apresentado, procedeu-se à determinação do índice de avaliação 

ponderada de impactes ambientais, o qual, assumindo-se como uma ferramenta de expressão de 

resultados, foi apenas desenvolvido para a alternativa identificada como a que globalmente se apresenta 

como a menos desfavorável. 

Para efeitos de determinação do referido índice, foi assumido ainda como pressuposto de base a não 

inclusão da componente “Ordenamento do Território” como um fator ambiental específico dado que o 

Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de outubro, no seu artigo 18.º, o n.º 6 refere que as situações de 

desconformidade com IGT não condicionam o sentido da decisão do procedimento de AIA. 

Assumindo os pressupostos acima explanados, procedeu-se à determinação da significância dos impactes 

do projeto sobre os fatores ambientais analisados, relativamente à alternativa selecionada, tal como a 

seguir se sintetizam, tendo sido considerado para o efeito, para além das apreciações setoriais referentes 

a este projeto em particular, o conhecimento global detido pela autoridade da AIA relativamente à 

apreciação ambiental desta tipologia de projeto no território nacional, em particular no que se refere à 

Ecologia: 
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Fatores Ambientais Significância dos impactes 
negativos 

Significância dos impactes 
positivos 

Geologia Pouco significativos Não identificados 
Recursos Hídricos Sem significado Não identificados 
Ecologia Pouco significativos Não identificados 
Uso do Solo Significativos Não identificados 
Socioeconomia Pouco significativos Significativos 
Ambiente Sonoro Pouco significativos Não identificados 
Paisagem Significativos Não identificados 
Património Cultural Pouco significativos Não identificados 
Energia Não identificados Significativos 

 

Face às caraterísticas do projeto bem como aos seus objetivos e tendo em consideração os valores em 

presença nas áreas interferidas, foram atribuídos os seguintes níveis de preponderância aos fatores 

ambientais analisados: 

 

Fatores Ambientais Preponderância 

Geologia Não relevante 
Recursos Hídricos Não relevante 
Ecologia Relevante 
Uso do Solo Relevante 
Socioeconomia Relevante 
Ambiente Sonoro Relevante 
Paisagem Relevante 
Património Cultural Relevante 
Energia Relevante 

 

Com base na significância global dos impactes negativos e positivos identificados para os vários fatores 

ambientais e dada à preponderância atribuída aos mesmos, procedeu-se à determinação do índice de 

avaliação ponderada de impactes ambientais, de acordo com a valoração numérica definida na 

metodologia proposta pelo Grupo de Pontos Focais das Autoridades de AIA, tendo sido obtido o valor 4. 
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ANEXO III 

 

 

Pareceres das entidades consultadas 

 

 Parecer do Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas, I.P. (ICNF, I.P.) 

 Parecer da Direção Regional de Agricultura e Pescas do Norte (DRAP/N) 
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ANEXO IV 

 

 

Esclarecimentos da REN, S.A. sobre questões levantadas nas exposições de Consulta Pública 
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ANEXO V 

 

 

Elementos do Projeto de Execução enviados 
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Peças Escritas 

Memória Descritiva 

Anexos à Memória Descritiva 

A.1 Esquema Axial dos Apoios 

A.2 Esquema das Fundações 

A.3 Circuitos de Terra dos Apoios 
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A.5 Características dos Isoladores 
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A.12 Indução Magnética 
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