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1. INTRODUÇÃO 

Dando cumprimento ao regime jurídico de Avaliação de Impacte Ambiental (AIA), Decreto-Lei n.º 
151-B/2013, de 31 de outubro, alterado pelo Decreto-Lei nº 47/2014, de 24 de março, Decreto-Lei 
n.º 179/2015, de 27 de agosto e pela Lei n.º 37/2017, de 2 de junho, a Direção-Geral de Energia e 
Geologia (DGEG), no dia 16 de fevereiro de 2016 e na qualidade de entidade licenciadora do 
projeto, remeteu à Agência Portuguesa do Ambiente (APA) para sujeição a AIA o Estudo de Impacte 
Ambiental (EIA) relativo ao projeto do Gasoduto Celorico – Vale de Frades, Interligação 
Transfronteiriça , em fase de Projeto Base, cujo proponente é a REN – Gasodutos, S.A.. 

O projeto encontra-se sujeito a AIA nos termos da alínea i), do nº 10, do anexo II do referido 
diploma, sendo afetadas áreas definidas como sensíveis ao abrigo do disposto no seu artigo 2.º. 

Para efeitos de instrução e apreciação prévia do EIA, de acordo com o artigo 14º do regime jurídico 
de AIA, assume-se que o projeto base corresponde a uma fase de projeto prévia ao projeto de 
execução, sujeito às condições aplicáveis a um estudo prévio ou anteprojeto. 

Ao abrigo do artigo 9.º do Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de outubro, a APA, na qualidade de 
Autoridade de AIA, nomeou, a 7 de março de 2016, a respetiva Comissão de Avaliação (CA), 
constituída por representantes da própria APA, do Instituto da Conservação da Natureza e das 
Florestas, I.P. (ICNF), da Direção-Geral do Património Cultural (DGPC), da Comissão de Coordenação 
e Desenvolvimento Regional do Centro (CCDR Centro), da Comissão de Coordenação e 
Desenvolvimento Regional do Norte (CCDR Norte), do Laboratório Nacional de Energia e Geologia, 
I.P. (LNEG), da Direção-Geral de Energia e Geologia (DGEG) e do Centro de Ecologia Aplicada Prof. 
Baeta Neves/Instituto Superior de Agronomia (CEANB/ISA). 

As entidades acima referidas nomearam os seguintes representantes com as correspondentes 
competências: 

 APA/DAIA - Eng.ª Catarina Fialho (presidente da CA); 

 APA/DCOM – Dr.ª Rita Cardoso (responsável pela consulta pública); 

 APA/ARH Norte – Engª Sandra Sarmento (recursos hídricos); 

 APA/ARH Centro – Eng.º Nelson Martins (recursos hídricos); 

 ICNF – Eng.º Jacinto Diamantino e Dr. João Pargana (sistemas ecológicos); 

 DGPC – Dr. João Marques (património cultural); 

 CCDR Norte – Eng.ª Andreia Cabral (solo e usos do solo, sócio economia, qualidade do ar e 
ordenamento do território); 

 CCDR Centro – Eng.ª Madalena Ramos (solo e usos do solo, sócio economia, qualidade do 
ar e ordenamento do território); 

 LNEG – Dr. Narciso Ferreira (geologia e geomorfologia); 

 DGEG – Paulo Soares (entidade licenciadora); 

 CEANB/ISA – Arq.º João Jorge (paisagem). 

Não tendo sido possível à Eng.ª Catarina Fialho, por motivos pessoais, garantir a coordenação dos 
trabalhos desta Comissão até ao final do procedimento, a 30 de agosto de 2017, a presidência da 
mesma passou a ser assegurada pela Eng.ª Sara Sacadura Cabral. 

O EIA foi elaborado pela empresa ARQPAIS, Consultores de Arquitetura Paisagista e Ambiente, Lda., 
no período compreendido entre agosto de 2015 e janeiro de 2016. 
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2. PROCEDIMENTO DE AVALIAÇÃO 

A metodologia adotada pela CA para a apreciação técnica do EIA foi: 

 Realização de reunião com o proponente e consultor para apresentação do projeto e do 
EIA à CA. 

 Análise da conformidade do EIA – solicitação, no âmbito da avaliação da conformidade do 
EIA, de elementos adicionais para os seguintes capítulos/fatores ambientais: descrição do 
projeto; caracterização da situação atual e avaliação de impactes, solos e uso do solo, 
ordenamento do território e condicionantes, qualidade do ar, recursos hídricos, sistemas 
ecológicos, paisagem, património cultural, Alto Douro Vinhateiro (ADV) e a reformulação 
do resumo não técnico. 

 Análise do aditamento, remetido pelo proponente.  

 Declaração da conformidade do EIA, a 11 de julho de 2016 e solicitação de elementos 
complementares quanto à estrutura do EIA e aditamento, património cultural e ADV. 

 Promoção, pela APA, de um período de consulta pública que decorreu durante 20 dias 
úteis, de 15 de julho a 11 de agosto de 2016. Neste âmbito, foram realizadas 3 sessões 
públicas de esclarecimento, em Bragança, Torre de Moncorvo e Trancoso, a 1, 2 e 3 de 
agosto, respetivamente. As exposições recebidas durante este período encontram-se 
descritas no capítulo 9 do presente parecer. 

 Tendo em consideração os potenciais impactes transfronteiriços do projeto, procedeu-se à 
consulta do governo espanhol em 27 de julho de 2016, conforme previsto no artigo 32.º do 
Regime Jurídico de AIA (RJAIA), dando igualmente cumprimento ao previsto noà P oto oloà
de atuação entre o Governo da República Portuguesa e o Governo do Reino de Espanha a 
aplicar às avaliações ambientais de planos, programas e projetos com efeitos 
t a sf o tei iços . 

 Receção da resposta e itidaàpeloà Ministério de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio 
Ambiente ,à a 1 de fevereiro de 2017, informando que consideram não haver impactes 
significativos transfronteiriços, pelo que não se pronunciam sobre o projeto.  

 Solicitação de novos elementos complementares, a 28 de abril de 2017, para o património 
cultural e ADV. 

 Solicitação de pareceres externos às seguintes entidades: Administração dos Portos do 
Douro, Leixões e Viana do Castelo, SA (APDL), EDP Produção e Infraestruturas de Portugal, 
SA (IP). Os pareceres recebidos encontram-se resumidos no capítulo 8 e incluídos no Anexo 
I ao presente parecer. 

 Realização de uma visita ao local do projeto entre os dias 3 e 5 de maio de 2017, na qual 
estiveram presentes representantes da CA, do proponente, e do consultor. 

 Promoção, pela CCDR Norte, no âmbito das suas competências de prossecução da missão 
de proteger, conservar e valorizar a «Paisagem Cultural Evolutiva e Viva do Alto Douro 
Vinhateiro», de uma reunião de esclarecimento, realizada a 29 de julho de 2017, que 
contou com a presença da APA, da CCDR Norte, da DGPC, do Promotor e de vários 
proprietários/representantes legais de Quintas localizadas na envolvente do projeto e que 
manifestaram diversas preocupações fora do período de consulta pública. 

 Apreciação de 16 exposições, entretanto recebidas no seguimento da reunião de 
esclarecimento acima referida, provenientes de entidades públicas e privadas, 
representantes de diversos stakeholders da região duriense. 
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 Realização de reuniões de trabalho e análise técnica do EIA, com o objetivo de avaliar os 
impactes do projeto e respetivas alternativas, e a possibilidade dos mesmos serem 
minimizados/potenciados. A apreciação dos fatores ambientais foi efetuada de acordo com 
os pareceres emitidos pelas entidades que constituem a CA.  

 Elaboração do parecer final tendo em consideração os aspetos acima mencionados. 

 

  



Parecer da Comissão de Avaliação 

Procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental nº 2871 

Gasoduto Celorico – Vale de Frades, Interligação Transfronteiriça 4/156 

3. OBJETIVOS E JUSTIFICAÇÃO DO PROJETO 

De acordo com o mencionado no EIA, o presente projeto justifica-se com a necessidade de 
aumentar a segurança de abastecimento na Península Ibérica através da criação de um eixo 
logístico de ligação entre os armazenamentos subterrâneos do Carriço em Portugal e de Yela em 
Espanha. 

Por outro lado, oàp ojetoàdoà GasodutoàCelo i oà– Vale de Frades, Interligação Transfronteiriça  
pretende concretizar a 3ª interligação entre Portugal e Espanha, à qual está associada o potencial 
estratégico de armazenamento subterrâneo do Carriço para a constituição e mobilização das 
reservas de segurança em situações de emergência, designadamente no caso de défice de 
abastecimento de gás natural nos dois países, bem como a promoção de um mercado concorrencial 
e a criação do mercado Ibérico do gás. 

Pretende-se igualmente reduzir a vulnerabilidade do abastecimento nacional face a eventuais 
falhas de importação, alinhando-se com a estratégia europeia de garantia do acesso aos mercados 
para aprovisionamentos e criação de infraestruturas de gás que promovam a interligação das redes 
nacionais, diversificando as importações tanto de gás por gasoduto como de terminais de GNL. 

De referir que o presente projeto do gasoduto terá necessariamente de ser articulado com o 
desenvolvimento do projeto comunitário STEP/MIDCAT relativo à construção de uma nova 
interligação entre Espanha e França, na zona leste dos Pirenéus, bem como com a construção do 
gasoduto de ligação, por parte de Espanha, entre a fronteira luso-espanhola e Zamora. 

Os mencionados projetos são mutuamente dependentes, de modo a garantir não só a integração 
dos sistemas de gás natural ibéricos como também garantir que o Sistema Nacional de Gás Natural 
seja viabilizado com a integração do resto dos sistemas europeus de gás natural. 

De acordo com o parecer emitido pela entidade licenciadora, o presente projeto só deverá ser 
implementado após a obtenção efetiva de fundos comunitários - eventual apoio financeiro de 50% 
ao abrigo do programa comunitário CEF. 

Por outro lado, refere a mesma entidade que, de acordo com a entidade reguladora dos serviços 
energéticos (ERSE), e com as orientações do Estado Concedente, através do Ministério da 
Economia, a eventual realização do gasoduto Celorico - Vale de Frades está assim dependente de 
três fatores essenciais, nomeadamente o desenvolvimento do projeto STEP/MIDCAT, o 
desenvolvimento da ligação por gasoduto entre a fronteira espanhola e Zamora e a obtenção de 
fundos comunitários. 

Note-se que não está ainda assegurada, por parte do Governo Espanhol, a implementação do 
gasoduto de ligação entre a fronteira espanhola e Zamora nem a ligação entre Espanha e França 
por gasoduto, na zona leste dos Pirenéus. Também não está ainda assegurado que venha a ser 
concedido apoio financeiro comunitário para as obras de construção destes projetos. 

A este respeito, refere ainda a entidade licenciadora que a própria Comissão Europeia encomendou 
um estudo de análise custo - benefício, que aguarda publicação, mas do qual se pode extrair a 
conclusão que o proveito do projeto de ligação entre Espanha e França será nitidamente inferior 
ao custo envolvido, o que manifestamente também não favorece a implementação desta 
interligação. 
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4. ANTECEDENTES  

O projeto em estudo está previsto no Plano de Desenvolvimento e Investimento da Rede Nacional 
de Gás Natural (2014 – 2023) – PDIRNGN, integrando a 3ª interligação Portugal - Espanha. 

A 3ª Interligação encontra-se dividida em três fases distintas de construção, designadamente: 

 1ª Fase: ligação por gasoduto entre Celorico da Beira e Zamora. 

 2ª Fase: nova estação de compressão no Lote 6. 

 3ª Fase: duplicação do troço de gasoduto entre Cantanhede e Mangualde (Lote 6), assim 
como o reforço da estação de compressão de Zamora em Espanha. 

A componente nacional insere-se na 1ª Fase, através do projeto do Gasoduto Celorico – Vale de 
Frades. 

O PDIRGN foi objeto de uma Avaliação Ambiental Estratégica (AAE) desenvolvida entre 2013 e 2014, 
face ao estipulado no Decreto-Lei n.º 232/2007, de 15 de junho, alterado pelo Decreto-Lei n.º 
58/2011, de 4 de maio, com base na qual a 3ª Interligação Portugal – Espanha, por Vale de Frades, 
foi selecionada como a alternativa mais favorável, sendo este um dos principais argumentos 
apresentados pelo proponente para justificar o traçado agora em avaliação. 

No que se refere à AAE desenvolvida, há a destacar as seguintes conclusões: 

 O parecer emitido pela Entidade Reguladora de Serviços Energéticos (ERSE) levantava 
diversas dúvidas sobre a eficiência de uma parcela significativa dos investimentos incluídos 
na proposta de Plano, tendo, em conformidade, concluído pela necessidade de uma 
reavaliação do desenvolvimento das infraestruturas que são propostas, tendo em conta 
uma repo de aç oàdasàsuasàp io idades , sublinhando ainda a fragilidade de alguns dos 
pressupostos base da proposta submetida, nomeadamente no que refere: 

 À Procura, concluindo que a sobrestimação da procura de gás natural pode conduzir 
a sobre investimento nas infraestruturas ; 

 À integração de mercados, indicando que o investimento financeiramente mais 
relevante da proposta de 3ª interligação entre Portugal e Espanha (70%), apenas 
poderá vir, efetivamente, a contribuir para a integração com o mercado europeu e a 
contribuir para a diversificação das fontes de abastecimento se for assegurado que a 
contraparte espanhola da referida interligação seja desenvolvida em paralelo àeàseàfo à
ga a tidoà o reforço substancial das interligações entre Espanha e o sul de França .à
Caso contrário, enquanto prevalecer uma situação de não integração de mercados, a 
concretização deste investimentoà o duzi à p evisivel e teà aà um aumento da 
subutilização das infraestruturas, com reflexos a nível tarifário e perda de 
competitividade no terminal de GNL de Sines; 

 À própria interligação, sublinhando que, se este investimento visar apenas objetivos 
de garantia de uma adequada capacidade de aprovisionamento no sistema nacional e 
uma vez que, presentemente, esse aprovisionamento é assegurado pelo TGNL de Sines 
(213 GWh/dia), pelo armazenamento subterrâneo do Carriço (85,7 GWh/dia) e pelas 
interligações internacionais em Campo Maior (134 GWh/dia) e Valença do Minho (30 
GWh/dia ,àoà reforço de capacidade de extração do armazenamento subterrâneo do 
Carriço surge, desde logo, como uma alternativa viável e muito menos onerosa à 
construção da primeira fase da terceira interligação ,àu aàvezà ueàaà relação entre 
montantes destes dois investimentos é de 1 para 18 .  

 No âmbito da AAE, foram ponderadas 4 alternativas para esta interligação. Não obstante, 
conforme entendimento da CCDR Norte, 2 delas (alternativas 1.1 e 1.2) não se poderiam 
considerar verdadeiras alternativas, uma vez que não constituíam soluções que fizessem 
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fa eà aosà p p iosà o jetivosà doà PDI‘GN.à Oà t açadoà deà Valeà deà F ades à foià e t oà
apresentado como opção selecionada à partida, contrariando o próprio espírito da AAE, a 
qual deve ser desenvolvida quando todas as opções do Plano estão ainda em aberto.  

Tendo presente os aspetos acima mencionados, e constatando-se que o traçado apresentado 
atravessa o ADV na zona da Foz do Sabor, destacam-se os pareceres emitidos, neste âmbito, pela 
CCDR Norte sobre o Relatório de Fatores Críticos para a Decisão e sobre o Relatório Ambiental, em 
23 de janeiro e 4 de abril de 2014, respetivamente, onde esta entidade reiteradamente alertou para 
a necessidade de, antes do desenvolvimento do projeto de execução, serem equacionadas outras 
alternativas de traçado que não interferissem com a área que é Monumento Nacional e que integra 
o Património Mundial, dado que seriam expetáveis impactes nos atributos culturais e naturais que 
conferem Valor Universal Excecional ao ADV, e que muito dificilmente seriam passíveis de 
mitigação ao nível do projeto. Nas alternativas de traçado, propôs-se ainda que fossem analisados 
outros corredores de infraestruturas já existentes, como é o caso do IP2. 

Sublinhe-se finalmente que a Declaração Ambiental da AAE do PDIRGN 2014-2023, assinada em 1 
de fevereiro de 2017 – portanto, após o início da presente avaliação, realça … àa necessidade da 
consideração, em sede de AIA do gasoduto Celorico-Vale de Frades, da consideração de alternativas 
que evitem a travessia do Alto Douro Vinhateiro e minimizem a travessia da zona especial de 
proteção dos Sítios Arqueológicos no Vale do Rio Coa. A consideração de alternativas de traçado 
deve minimizar, na zona especial de proteção do Alto Douro Vinhateiro, a afetação de atributos que 
o fe e àvalo àpat i o ialàaàesteà e .à … àRealça-se igualmente a necessidade de realização de 

uma Avaliação de Impacte Patrimonial, nos termos propostos no Guia do ICOMOS, incluindo a 
constituição de uma equipa multidisciplinar com experiência adequada. No âmbito desta avaliação 
deve ser consultado o Centro do Património Mundial da UNESCO . 

Foi igualmente desenvolvido um Estudo de Grandes Condicionantes Ambientais (apresentado no 
Volume 5 do EIA) para definição das alternativas de traçado do gasoduto apresentadas no projeto 
em apreciação. 

Este Estudo, de acordo com a informação do EIA, analisou uma área compreendida entre a JCT de 
Celorico da Beira e a zona de desenvolvimento da ligação transfronteiriça (Vale de Frades), com o 
objetivo de definir uma área de estudo com uma largura média de 5 km, mediante recurso a 
referências bibliográficas e cartográficas, tendo por base as cartas militares e os pontos a interligar, 
a análise preliminar desenvolvida na AAE, e atendendo às grandes condicionantes territoriais já 
conhecidas. 

Foi ainda realizada uma análise de cartografia, nomeadamente dos Planos Diretores Municipais dos 
concelhos abrangidos pela área em estudo, de fotografia aérea e de reconhecimento preliminar de 
campo, que decorreu no mês de setembro de 2015, e análise das principais sensibilidades do ponto 
de vista dos valores ecológicos presentes na área de estudo. 

Com base na informação obtida foi produzida cartografia temática, nomeadamente uma carta 
síntese de condicionantes (Desenho 1 do Volume 5 do EIA) onde foram representadas graficamente 
as principais condicionantes à implantação do gasoduto e um desenho com outras condicionantes 
(Desenho 2 do Anexo B do Volume 5 do EIA), que embora não sejam consideradas determinantes, 
deveriam ser evitadas sempre que possível. 

Em resultado, foram definidos os dois corredores onde se desenvolvem os traçados alternativos do 
gasoduto que permitem, de acordo com o EIA, evitar a grande maioria das grandes condicionantes 
identificadas. 

Refira-se, a este propósito, que a CCDR Norte foi uma das entidades consultadas neste âmbito e 
emitiu pronúncia ao referido documento, em 7 de outubro de 2015, alertando, desde logo, para o 
facto deste projeto se desenvolver sobre um território muito sensível, já fortemente condicionado 
por vários projetos existentes, com impactes expectáveis muito significativos sobre o uso do solo e 
os atributos que conferem o Valor Universal Excecional ao ADV, razão pela qual considerou que se 
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deveria estudar outros corredores de infraestruturas já existentes, aproveitando o mesmo espaço 
canal, como o caso do IP2:  

Ao nível da Afetação da Área classificada do Alto Douro Vinhateiro, e respetiva Zona Especial de 
Proteção, a implantação deste projeto levará à destruição ou afetação de valores naturais e 
culturais que conferem Valor Universal Excecional (VUE) a bens inscritos na Lista do Património 
Mu dial.à … à áoà ívelà dosà solosà eà usoà doà solo,à oà p ojetoà doà gasodutoà i pli a à aà alte aç oà daà
topografia e/ou do coberto vegetal na faixa de servidão, afetando solos de grande aptidão agrícola, 
alguns classificados como RAN. 

Constata-se portanto, que este projeto se desenvolverá sobre um território muito sensível, já 
fortemente condicionado por vários projetos existentes, nomeadamente o Aproveitamento 
Hidroelétrico do Baixo Sabor (AHBS), a Linha Elétrica entre o escalão de montante do AHBS e a 
subestação do Pocinho, a 220Kv, o Itinerário Principal 2 (IP2), entre outros. Atravessará várias área 
lassifi adas,àu aàdasà uaisàoà áltoàDou oàVi hatei o ,à aàzo aàdaàFozàdoà“abor, e a respetiva Zona 

Especial de Proteção, pelo que os impactes expectáveis nos atributos que conferem o VUE ao ADV 
muito dificilmente serão passíveis de mitigação. Acresce ainda, que se trata de uma zona com solos 
de elevada aptidão agrícola.  

Assim, entende-se que deverão ser estudados outros corredores de infraestruturas já existentes, 
aproveitando o mesmo espaço canal, como o caso do IP2 .à 

‘e o e douàai daàestaàe tidadeà ueà atendendo que este projeto incide sobre a área classificada 
doà áltoàDou o Vi hatei o àeàaà espetivaà )o aàEspe ialàdeàP oteç o ,àoàEIá,à aàavaliaç oàefetuadaà
oà itoàdosàfato esà Pat i ioàCultu alàeàPaisage ,àdeve àse àest utu adoàdeàa o doà o àaà

metodologia preconizada no Guidance on Heritage Impact Assessements for Cultural World 
Heritage Properties, ICOMOS 2011 (Guia do ICOMOS) . 
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5. DESCRIÇÃO DO PROJETO 

Este capítulo foi elaborado de acordo com os elementos constantes do EIA. 

 

5.1 ENQUADRAMENTO, ÁREAS SENSÍVEIS E CONDICIONANTES  

O projeto do Gasoduto Celorico – Vale de Frades, em função das várias alternativas de traçado em 
estudo, atravessa, no distrito da Guarda, os concelhos de Celorico da Beira, Trancoso, Mêda, Vila 
Nova de Foz Côa e, no distrito de Bragança, os concelhos de Torre de Moncorvo, Vila Flor, Alfândega 
da Fé, Mirandela, Macedo de Cavaleiros, Bragança e Vimioso. As freguesias atravessadas 
identificam-se no quadro apresentado em seguida: 

Concelho Troço Alternativa Freguesias 

Celorico da 
Beira 

Troço 1 

A Forno Telheiro; Minhocal 

B Baraçal; Forno Telheiro; Maçal do Chão; Minhocal 

Trancoso 

A 

Cótimos; Cogula; Tamanhos; União das freguesias de 
Freches e Torres; União das freguesias de Trancoso 
(São Pedro e Santa Maria) e Souto Maior; União das 
freguesias de Vale do Seixo e Vila Garcia; União das 

freguesias de Vila Franca das Naves e Feital; União das 
freguesias de Vilares e Carnicães; Valdujo 

B 

Cótimos; Cogula; Póvoa do Concelho; União das 
freguesias de Trancoso (São Pedro e Santa Maria) e 

Souto Maior; União das freguesias de Vale do Seixo e 
Vila Garcia; União das freguesias de Vila Franca das 

Naves e Feital; União das freguesias de Vilares e 
Carnicães; Valdujo 

Troço 2 

A e B Cótimos 

Mêda 

A Coriscada; Marialva; Rabaçal 

B Barreira; Coriscada; Marialva; Rabaçal 

Troço 3 

A 
Marialva; Longroiva; União das freguesias de Mêda, 

Outeiro de Gatos e Fonte Longa 

B Barreira; Marialva; Longroiva 

Vila Nova de 
Foz Côa 

A e B Chãs; Muxagata; Touça 

Troço 4 A e B Freixo de Numão; Muxagata; Touça 

Troço 5 
A e B Vila Nova de Foz Côa 

Torre de 
Moncorvo 

A e B Cabeça Boa; Torre de Moncorvo 

Troço 6 

A 
Cabeça Boa; Horta da Vilariça; Torre de Moncorvo; 

União das freguesias de Adeganha e Cardanha 

B Cabeça Boa; Horta da Vilariça; Torre de Moncorvo 

Vila Flor 

A 
Benlhevai; Sampaio; Santa Comba de Vilariça; 

Trindade; União das freguesias de Assares e Lodões; 
União das freguesias de Vila Flor e Nabo 

B 
Benlhevai; Roios; Sampaio; Trindade; União das 

freguesias de Assares e Lodões; União das freguesias 
de Vila Flor e Nabo; Vale Frechoso 

Alfândega da 
Fé 

A 
União das freguesias de Eucisia, Gouveia e Valverde; 

Vilarelhos 

Mirandela A e B 
Caravelas; União das freguesias de Freixeda e Vila 

Verde; Vale de Asnes 

Troço 7 Vale de Asnes 

Troço 6 A União das freguesias de Bornes e Burga; 
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Concelho Troço Alternativa Freguesias 

Macedo de 
cavaleiros Troço 7 

A 

Amendoeira; Carrapatas; Cortiços; Corujas; Ferreira; 
Lamas; Sezulfe; União das freguesias de Bornes e 

Burga; União das freguesias de Espadanedo, Edroso, 
Murçós e Soutelo Mourisco; União das freguesias de 

Podence e Santa Combinha; Vale Benfeito 

B 

Amendoeira; Carrapatas; Cortiços; Corujas; Ferreira; 
Sezulfe; União das freguesias de Bornes e Burga; União 

das freguesias de Espadanedo, Edroso, Murçós e 
Soutelo Mourisco; União das freguesias de Podence e 

Santa Combinha 

Bragança 

A e B Quintela de Lampaças 

Troço 8 

A 
Coelhoso; Salsas; Sendas; Serapicos; União das 

freguesias de Izeda, Calvelhe e Paradinha Nova; União 
das freguesias de Parada e Faílde 

B 
Sendas; Serapicos; União das freguesias de Izeda, 

Calvelhe e Paradinha Nova 

Vimioso 

A e B Argozelo 

Troço 9 
A 

Argozelo; Pinelo; União das freguesias de Vale de 
Frades e Avelanoso 

B 
Argozelo; Carção; Pinelo; União das freguesias de Vale 

de Frades e Avelanoso 

O presente projeto contempla igualmente várias estações, sejam estações de junção, de 
seccionamento ou de transferência, as quais serão localizadas de acordo com a informação 
apresentada no quadro seguinte: 

Concelho Estação Troço Alternativa Freguesias 

Celorico da 
Beira 

Ampliação da estação de 
Celorico (JCT14000) 

Troço 1 A e B Forno Telheiro 

Mêda BV 14100 - Rabaçal Troço 2 
A 

Rabaçal 
B 

Vila Nova de 
Foz Côa 

JCT 14200 - Freixo de 
Numão 

Troço 4 
A Freixo de Numão 

B Touça 

Torre de 
Moncorvo JCT14300 - Vilariça 

Troço 6 

A Horta da Vilariça 

Vila Flor B Sampaio 

Mirandela BV 14400 - Caravelas 
A 

Caravelas 
B 

Macedo de 
Cavaleiros 

JCT14500 – Macedo de 
Cavaleiros 

Troço 7 
A 

Amendoeira 
B 

Bragança 
JCT14600 – Serapicos 

Troço 8 
A 

Serapicos 
B 

Vimioso 
CTS15000 – Vale de Frades 

Troço 9 A e B 
União das freguesias de 

Vale de Frades e 
Avelanoso 

Ao nível das áreas de conservação da natureza, a área de implantação do projeto abrange as 
seguintes áreas: 

 “ítioàdaà‘edeàNatu aà à PTCON à–à‘ioà“a o àeàMaç s,à)o aàdeàP oteç oàEspe ialà )PE à
PT)PE à-à‘ioà“a o àeàMaç sàeàI po ta tàBi dàá eaà IBá  (PT004) - ‘ioà“a o àeàMaç s, 
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atravessado pelo troço 8 e troço 9, bem como “ítioàdaà‘edeàNatu aà à PTCON à–à
Mo ais,àat avessadoàpelaàalte ativaàB,àdoàt oçoà ;  

 Sítio de Interesse Comunitário (SIC) Romeu (PTCON0043), localizado a poente do projeto, a 
pouco mais de 700 metros do troço 7; 

 Serras de Montesinho e Nogueira, e respetivo SIC (PTCON0002) e IBA (PT003), localizados a 
norte do projeto, a cerca de 950 metros da alternativa A e a cerca de 1500 metros da 
alternativa B, no troço 8; 

 Paisagem Protegida Regional da Albufeira do Azibo, localizada a cerca de 1500 metros a sul, 
entre o troço 7 e o troço 8. 

Acresce ainda a afetação do ADV no troço 5 e respetiva Zona Especial de Proteção (ZEP), 
atravessada pelos troços 3, 4, 5 e 6, bem como da ZEP dos Sítios Pré-históricos rupestres do Vale 
do Côa, atravessada pelo troço 3, alternativa B. 

Na área do Projeto identificaram-se os seguintes Instrumentos de Gestão Territorial (IGT): 

 Programa Nacional da Política de Ordenamento do Território, aprovado pela Lei n. º 58/2007, 
de 4 de setembro, retificado pelas declarações n.º 80-A, de 7 de setembro de 2007, e n.º 103-
A/2007, de 2 de novembro; 

 Plano Rodoviário Nacional, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 222/98, de 17 de julho, alterado 
pela Lei n.º 98/99, de 26 de julho e Decreto-Lei n.º 182/2003, de 16 de agosto; 

 Plano Nacional da Água, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 112/2002, de 17 de abril; 

 Plano Setorial da Rede Natura 2000, aprovado pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 
115-A/2008, de 21 de julho, abrangendo os concelhos de Vila Nova de Foz Côa, Torre de 
Moncorvo, Alfândega da Fé, Mirandela, Macedo de Cavaleiros, Bragança e Vimioso; 

 Plano de Gestão das Bacias Hidrográficas que integram a Região Hidrográfica 4 – Vouga, 
Mondego e Lis e Ribeiras do Oeste, aprovado pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 
16/B/2013, de 22 de março, abrangendo o concelho de Celorico da Beira; 

 Plano de Gestão das Bacias Hidrográficas que integram a Região Hidrográfica 3 – Douro, 
aprovado pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 16/C/2013, de 22 de março, 
abrangendo os concelhos de Trancoso, Mêda, Vila Nova de Foz Côa, Torre de Moncorvo, Vila 
Flor, Alfândega da Fé, Mirandela, Macedo de Cavaleiros, Bragança e Vimioso; 

 Plano Regional de Ordenamento Florestal da Beira Interior Norte, aprovado pela Portaria n.º 
141/2015, de 21 de maio e abrangendo os concelhos de Celorico da Beira, Trancoso e Mêda; 

 Plano Regional de Ordenamento Florestal do Douro aprovado pela Portaria n.º 141/2015, de 
21 de maio e abrangendo os concelhos de Vila Nova de Foz Côa, Torre de Moncorvo e Vila 
Flor; 

 Plano Regional de Ordenamento Florestal do Nordeste Transmontano, aprovado pela 
Portaria n.º 141/2015, de 21 de maio e abrangendo os concelhos de Alfândega da Fé, 
Mirandela, Macedo de Cavaleiros, Bragança e Vimioso; 

 Plano Intermunicipal de Ordenamento do Território do Alto Douro Vinhateiro, aprovado pela 
Resolução do Conselho de Ministros n.º 150/2003, de 22 de setembro e abrangendo os 
concelhos de Vila Nova de Foz Côa e Torre de Moncorvo; 

 Plano Diretor Municipal (PDM) de Celorico da Beira, aprovado pela Resolução do Conselho 
de Ministros n.º 86/95, de 9 de setembro; 

 PDM de Trancoso, aprovado pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 76/94, de 6 de 
setembro; 
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 PDM de Mêda, aprovado pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 137/95, de 14 de 
novembro; 

 PDM de Vila Nova de Foz Côa, com revisão aprovada através do Aviso n.º 12579/2015, de 28 
de outubro; 

 PDM de Torre de Moncorvo, com revisão aprovada através do Aviso n.º 10665/2012, de 8 de 
agosto; 

 PDM de Vila Flor, aprovado pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 115/94, de 22 de 
setembro; 

 PDM de Alfândega da Fé, com revisão aprovada através do Aviso n.º 2147/2015, de 26 de 
fevereiro; 

 PDM de Mirandela, com revisão aprovada através do Aviso n.º 93447/2015, de 21 de agosto; 

 PDM de Macedo de Cavaleiros, com revisão aprovada através do Aviso n.º 11026/2015; 

 PDM de Bragança, com revisão aprovada através do Aviso n.º 12248-A/2010, de 16 de junho; 

 PDM do Vimioso, com revisão aprovada através do Aviso n.º 10083/2015, de 3 de setembro. 

As condicionantes, servidões e restrições de utilidade pública potencialmente aplicáveis à área de 
implantação do projeto são as seguintes: 

 Recursos hídricos – domínio público hídrico, albufeiras de águas públicas, captações de águas 
subterrâneas para abastecimento público. 

 Recursos geológicos – recursos minerais e hidrominerais, concessões mineiras, pedidos de 
concessão mineira, pedidos de prospeção e pesquisa, pedreiras, áreas em recuperação ou a 
recuperar, jazigos de urânio, águas minerais e naturais. 

 Recursos agrícolas e florestais – Reserva Agrícola Nacional (RAN), obras de aproveitamento 
hidroagrícola, sobreiro e azinheira, regime florestal, povoamentos florestais percorridos por 
incêndios. 

 Recursos ecológicos – Reserva Ecológica Nacional (REN). 

 Abastecimento de água e drenagem de águas residuais – condutas de abastecimento e de 
saneamento. 

 Gasodutos. 

 Rede elétrica – linhas de Muito Alta Tensão da REN, S.A.. 

 Rede viária (rodo e ferroviária). 

 Marcos geodésicos – vértices geodésicos. 

 

5.2 DESCRIÇÃO GERAL DO PROJETO 

O projeto do Gasoduto Celorico - Vale de Frades terá início na zona de Celorico de Beira, local onde 
se encontra instalada a estação de junção JCT 13300 que interliga os gasodutos dos lotes 5 e 6, 
entre Mangualde e Guarda. Na zona de Vale de Frades foi considerada a instalação de uma estação 
de Transferência (CTS 15000 –  Custody Transfer Station ), que fará a interligação entre as redes 
de alta pressão de Portugal e de Espanha. 

O projeto do Gasoduto Celorico - Vale de Frades apresenta as seguintes componentes:  

 Três linhas: Linha 14000, Linha 14001 e Linha 15000, com um diâmetro nominal DN 700;  
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 Uma estação de junção (JCT 14000) que constitui uma ampliação da estação JCT13300, já 
construída, no concelho de Celorico da Beira;  

 Três novas estações de Junção (JCT 14200 – Freixo de Numão, JCT 14300 – Vilariça e JCT 
14500 – Macedo de Cavaleiros);  

 Três novas estações deàse io a e toàdoàgasodutoà BV sà– Block Valves ,àp epa adasàpa aà
o ve s oà e à JCT s,à e à asoà deà e essidadeà deà expa s oà futu aà daà edeà BVà à – 

Rabaçal, BV 14400 – Caravelas e BV 14600 – Serapicos);  

 Uma nova estação de transferência CTS 15000 – Vale de Frades, no término do gasoduto, 
junto à fonteira com Espanha e próximo do ponto de entrega fronteiriço.  

Atendendo ao comprimento do gasoduto, foi considerada a sua divisão em três linhas (Linha 14000, 
14001 e 15000) e 8 estações, constituindo troços com uma extensão limitada (cerca de 80 km), para 
permitir que os processos de limpeza e inspeção por ferramenta inteligente possam decorrer 
adequadamente e sem riscos.  

Foram igualmente definidos dois traçados, identificados como traçado A (Alternativa A), com uma 
extensão total de 163,520 km, e o traçado B (Alternativa B), com uma extensão total de 166,449 
km. De modo a permitir a comparação de alternativas, o EIA divide os traçados em 9 troços, de 
acordo com a seguinte figura: 

 

Figura 1: Divisão do traçado em troços (9) e respetivas alternativas (A e 
B) (Fonte: EIA – janeiro de 2016). 
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Os corredores dos traçados A e B apresentam uma largura de 400 metros, à exceção do Troço 5, 
onde foi alargado o corredor na zona do atravessamento do Rio Douro, sendo os dois traçados 
comuns, não existindo nesta zona mais nenhuma alternativa. 

Apresenta-se, seguidamente, uma breve descrição dos vários troços que constituem o projeto do 
Gasoduto Celorico – Vale de Frades:  

Troço 1 

Apresenta uma extensão de cerca de 25km, na qual as alternativas se desenvolvem com orientação 
predominante sul-norte, afastando-se do aglomerado de Celorico da Beira (a sul) e do rio Mondego. 

Após um primeiro troço comum na saída da estação JCT 14000, a alternativa A segue mais a poente 
do que a alternativa B. Ambos os traçados alternativos desenvolvem-se em componente 
marcadamente agrícola e com alguma componente florestal.  

A ocupação urbana é muito pouco expressiva e constituída por pequenos aglomerados 
relativamente aos quais houve desde logo, na definição dos corredores alternativos, a preocupação 
de evitar a sua aproximação. 

A alternativa B segue, logo desde a estação de Celorico, mais para nascente aproveitando o 
alinhamento do IP2 nos primeiros dois quilómetros. A alternativa A segue mais diretamente para 
norte, passando a poente de Minhocal. 

Para além da RAN e da REN que, não é possível evitar, e dos aglomerados urbanos que 
genericamente foi possível contornar, não existem outras grandes condicionantes relevantes que 
tenham interferido com o desenvolvimento dos corredores. 

Salienta-se apenas, algumas condicionantes de ordem geológica na envolvente, nomeadamente 
pedreiras, áreas de concessão mineira e áreas de recuperação ambiental que foram igualmente 
consideradas e contornadas, bem como a interceção do IP2, da Linha da Beira e algumas linhas 
elétricas.  

O troço termina na proximidade das povoações de Cogula e Cótimos, concelho de Trancoso, a 
nascente do IP2. Neste local a aproximação das duas alternativas foi determinada pela presença 
destas localidades e outras condicionantes de ordem geológica, assim como pela identificação do 
próprio IP2 como um local preferencial para aproximar o alinhamento do gasoduto, no sentido de 
aproveitar um espaço canal já desenvolvido no território sem ser necessário enveredar por zonas 
ambientalmente mais sensíveis. 

Troço 2 

O troço 2, com pouco mais de 8 km, inicia-se ainda no concelho de Trancoso, passando 
imediatamente para o concelho de Mêda, desenvolvendo-se ambas as alternativas a nascente de 
Rabaçal, mantendo uma orientação sul-norte, no alinhamento do IP2. 

A alternativa A foi delineada de modo a aproveitar o espaço intermédio entre as duas 
infraestruturas (IP2 e EN102). A alternativa B desenvolve-se com a mesma orientação, mas mais a 
nascente numa zona sem grandes condicionantes ambientais identificadas. 

Este troço termina a nascente de Marialva, concelho de Mêda, onde se dá um maior afastamento 
das alternativas. 

Troço 3 

As alternativas de corredor consideradas neste troço têm aproximadamente 17 km. A alternativa A 
desenvolve-se mais a poente, em zona marcadamente rural, composta por matos e vegetação 
arbustiva, áreas agrícolas, nomeadamente vinhas. 

A primeira metade da alternativa A desenvolve-se em zonas mais onduladas, sendo que, para norte 
de Longroiva e Mêda, começa-se a estar na presença de uma orografia mais acentuada. Neste 
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troço, existe um trecho do corredor em que o promotor optou por alargar ligeiramente o corredor 
da alternativa A (aproximadamente entre o PK 39 e o PK 43) pelo facto de, nesta zona, se estar na 
presença de condicionantes importantes ao nível da ocupação do solo, nomeadamente, numa 
primeira zona com áreas ocupadas por sobreiros e após o atravessamento da EN 102-1, de extensas 
áreas de vinha, algumas armadas em socalcos.  

A primeira metade da alternativa B desenvolve-se em terrenos de matos e vegetação arbustiva, 
pontuado por alguma atividade agrícola. O corredor afasta-se do IP2 numa zona em que a orografia 
do terreno e a presença de áreas de ocupação agrícola intensa, nomeadamente, de vinha e olival, 
determinaram um alinhamento mais a nascente.  

Troço 4 

Este troço desenvolve-se no concelho de Vila Nova de Foz Côa numa extensão de pouco mais de 10 
km. Os corredores de ambas as alternativas decorrem entre a localidade de Freixo de Numão e o 
Castelo Velho de Freixo de Numão, evitando a zona mais a nascente de orografia bastante 
acentuada.  

A alternativa A apresenta um desenvolvimento mais a poente, interferindo parcialmente com a 
zona limítrofe do ADV.  

A alternativa B segue a norte de Freixo de Numão e passa junto à povoação de Santo Amaro, 
circundando-a por nascente e passando na zona onde existe o miradouro de Santo Amaro.  

Troço 5 

Este troço tem cerca de 10 km e encontra-se bastante condicionado pela necessidade de 
atravessamento do rio Douro e pela complexidade técnica que esse atravessamento representa.  

Nesta zona existem diversas outras condicionantes ambientais e territoriais, destacando-se: a 
meandrização do rio Douro, a presença de espaços de importância agrícola, a presença de espaços 
urbanos, turísticos, linhas elétricas, ocorrências patrimoniais, áreas de pendente acentuada e áreas 
de sensibilidade para as aves.  

O percurso das alternativas neste troço é coincidente, seguindo a zona de cumeada entre o 
meandro do rio Douro, que termina após o seu atravessamento, na envolvente da povoação da Foz 
do Sabor. 

Para além das condicionantes já identificadas, salienta-se ainda a área urbana da Foz do Sabor e o 
seu contínuo ao longo da estrada, unindo ao aglomerado de Cabanas de Baixo. Junto à margem do 
rio Douro, existe uma área destinada à eventual instalação de um parque de campismo. 

O EIA refere que esta zona foi identificada como sendo a única que poderia, à partida, oferecer as 
condições mínimas para a execução de uma travessia por perfuração dirigida, uma vez que, apesar 
dos terrenos a sul da travessia apresentarem um relevo acidentado, a orografia a norte do rio 
Douro, constituída por terrenos planos ou suavemente ondulados, torna propícia a localização da 
travessia neste sítio.  

Foi ainda referido no EIA que uma situação que constituiu, desde logo, uma condicionante técnica 
que influenciou o desenvolvimento das alternativas, foi a orografia do terreno, situação 
especialmente importante na região em causa, sendo que se evita o desenvolvimento dos traçados 
com alinhamentos a meia encosta, por constituírem zonas mais suscetíveis em termos de 
estabilidade da infraestrutura e necessidade de intervenções mais expressivas (aterros e 
escavações para a implantação do gasoduto). 

Troço 6 

O troço 6 tem uma extensão de mais de 33 km e abrange os concelhos de Torre de Moncorvo, Vila 
Flor, Alfândega da Fé e Macedo de Cavaleiros.  



Parecer da Comissão de Avaliação 

Procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental nº 2871 

Gasoduto Celorico – Vale de Frades, Interligação Transfronteiriça 15/156 

As alternativas, com orientação predominante sul-norte, voltam a separar-se, sendo que a 
alternativa A se desenvolve mais a nascente da alternativa B. Nesta zona, salienta-se a importância 
agrícola da zona de Vale do rio Sabor e ribeira da Vilariça (Aproveitamento Hidroagrícola do Vale 
da Vilariça (AHVV).  

O corredor da alternativa B passa imediatamente a jusante das albufeiras de Feiticeiro e do Ribeiro 
Grande e Arco, passando ainda, entre estas, a nascente do aglomerado da Horta da Vilariça. A 
jusante da Albufeira do Ribeiro Grande e Arco há um alargamento do corredor para além dos 400 
m, face à presença no corredor de pequenas parcelas integradas no AHVV. A alternativa B segue o 
seu desenvolvimento para norte, passando a integrar o concelho de Vila Flor e seguindo a nascente 
da localidade de Sampaio, após o qual é atravessado o IC5. 

A alternativa A desenvolve-se na zona mais aplanada, de componente mais agrícola, em grande 
parte integrada no AHVV, ocupado essencialmente por áreas de vinha e olival mas também por 
outras culturas temporárias. Tratando-se esta de uma zona de vale, associado ao rio Sabor e à 
ribeira da Vilariça refere-se a sobreposição do traçado a uma área inundável com período de 
retorno de 100 anos.  

Destaca-se ainda, neste troço, a concessão das águas de Bem Saúde, sendo que as duas alternativas 
circundam a área desta concessão evitando a interferência com os seus perímetros próximo e 
intermédio, passando a alternativa A, a nascente, e a alternativa B, a poente, interferindo ambas 
com o perímetro de proteção alargado. 

As duas alternativas voltam a unir-se a nascente de Vale de Asnes, no concelho de Mirandela, 
próximo do limite com o concelho de Macedo de Cavaleiros.  

Troço 7 

Com uma extensão de cerca de 24 km, este troço insere-se maioritariamente no concelho de 
Macedo de Cavaleiros, tocando ainda no início o concelho de Mirandela e no final o concelho de 
Bragança.  

Destaca-se a presença de áreas de elevada importância agrícola, nomeadamente as inseridas no 
Aproveitamento Hidroagrícola de Macedo de Cavaleiros (AHMC).  

A nascente dos traçados desenvolve-se a povoação de Macedo de Cavaleiros e, mais a norte, a 
albufeira do Azibo e respetiva paisagem protegida do SIC Morais (PTCON0023). A poente dos dois 
corredores alternativos localiza-se o SIC Romeu (PTCON0043).  

Numa primeira fase, os corredores das duas alternativas seguem bastante próximos e até mesmo 
parcialmente sobrepostos, fazendo um maior afastamento, contornando a Zona Industrial de 
Macedo de Cavaleiros, por nascente (alternativa A) e por poente (alternativa B).  

Ambos os traçados intercetam a A4, e a alternativa A interceta igualmente o IP2. Após a travessia 
do IP2, a alternativa A abrange parte da área urbana do Aglomerado de Amendoeira mas inclui um 
segmento de descontínuo da área urbana onde se poderá desenvolver o projeto do traçado. Uma 
situação de passagem do corredor mais a sul verificou-se inviável tecnicamente pela dificuldade 
que a travessia do IP2 representa, numa zona de nó. 

O corredor da alternativa B circunda por nascente a povoação de Sezulfe, passando entre esta e a 
área de expansão da Zona Industrial de Macedo de Cavaleiros. É referido que a proximidade dos 
corredores à Zona Industrial de Macedo de Cavaleiros, inclusive passando a área de expansão nos 
dois extremos opostos teve como objetivo a possibilidade de vir a constituir uma situação que 
poderá ser benéfica no sentido de permitir uma ligação/abastecimento de gás a esta zona. Esta 
alternativa interfere ainda com o Perímetro Florestal da Serra da Nogueira. 

Após esta zona, os traçados contornam as localidades de Corujas e Lamas de Podence e adotam 
uma orientação principal poente-nascente até ao final do troço, voltando a intercetar a A4, após 
entrarem no concelho de Bragança.  
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Troço 8 

Este troço tem um desenvolvimento no sentido oeste-este, com cerca de 24,5 km e abrange o 
concelho de Bragança e uma parte do concelho de Vimioso, no final.  

Após a passagem a sul da localidade de Quintela de Lampaças, a alternativa A segue o seu 
desenvolvimento mais a norte que a alternativa B, contudo ambas as alternativas desenvolvem-se 
em áreas essencialmente agrícolas e de alguns matos.  

Os aglomerados de Vila Franca, Fermentãos, Serapicos e Quinta do Montezinho ficam entre ambas 
as alternativas.  

O corredor da alternativa B interfere parcialmente com o SIC Morais, após a passagem a sul de 
Quintela de Lampaças.  

No atravessamento do rio Sabor as duas alternativas unem-se, aproveitando um espaço onde a 
área do SIC, IBA e ZPE, associados a esta linha de água, se apresenta mais estreita.  

Troço 9 

As duas alternativas de traçado para este troço desenvolvem-se no concelho de Vimioso, até à 
estação CTS 15000, com uma extensão de cerca de 11 km. O troço comum entre esta estação e o 
limite de Portugal apresenta uma extensão de cerca de 600 metros.  

A alternativa A desenvolve-se mais a norte, aproveitando no segmento inicial, o alinhamento de 
um eixo viário e infletindo para nascente, vindo a atravessar a área do rio Maçãs, numa zona em 
que o SIC é mais estreito. 

Na alternativa B, com desenvolvimento mais a sul, teve-se igualmente em atenção o 
atravessamento na zona em que o SIC, IBA e ZPE são afetados em menor extensão. Neste troço, as 
alternativas desenvolvem-se essencialmente em espaços agrícolas e espaços naturais e florestais. 
As zonas próximas do rio Maçãs apresentam uma pendente muito acentuada, integrando esta linha 
de água um vale bastante marcado. 

Em termos gerais, o projeto do Gasoduto caracteriza-se por ser uma infraestrutura subterrânea, 
escavada em geral a céu aberto, existindo condições especiais no seu traçado com a travessia de 
estradas e cursos de água, entre outros, dos quais se destaca o atravessamento do rio Douro.  

O EIA refere que, no caso de cruzamentos com estradas, a definição das diversas situações no que 
respeita a método de atravessamento, profundidade da conduta e detalhes do cruzamento será 
efetuada em ligação com os serviços competentes da Infraestruturas de Portugal ou com as 
Autarquias no caso das vias municipais. Nos cruzamentos com cursos de água, a tubagem terá a 
espessura correspondente à categoria imediatamente superior e será dotada de lastro por forma a 
prevenir a sua possível flutuação.  

Situação particular ocorre no atravessamento do rio Douro com uma profundidade com cerca de 
15 m e largura de 300 m, onde foi definido o método de atravessamento por Perfuração Horizontal 
Dirigida (HDD – Horizontal Directional Drilling . 

O traçado cruza ainda as linhas de caminho-de-ferro da Beira Alta (troço 1), do Douro (troço 5), com 
desenvolvimento em túnel a profundidade significativa, do Tua (troço 8) e do Sabor (troço 6), estas 
últimas desativadas. 

Durante a fase de construção, o projeto afetará uma faixa com uma largura total de 20 m, sendo a 
correspondente vala aberta com recurso a retroescavadora ou valadora, de modo a que a 
profundidade mínima seja tal, que a geratriz superior do tubo revestido fique a 80 cm de 
profundidade. Esta faixa poderá tanto ser aumentada em situações especiais como eventualmente 
reduzida no atravessamento de áreas sensíveis. O material sobrante é depositado no seu lado 
esquerdo. 
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No caso de terrenos rochosos, serão utilizados explosivos ou martelo pneumático e retiradas as 
rochas fracionadas com a retroescavadora.  

No final, o terreno é reposto nas suas condições mais próximas possível ao original, com exceção 
da faixa de servidão permanente, que tem como função primordial a salvaguardada de uma zona 
de segurança em redor do gasoduto, e implica a interdição de alguns usos do solo e o 
condicionamento de outros.  

O EIA refere que os efeitos desta servidão afetam sobretudo os usos urbanos, incluindo-se aqui as 
ocupações industriais e turísticas, as ocupações florestais e as atividades agrícolas. Na figura 
seguinte, estão representadas, de forma esquemática, as distâncias e condicionantes referidas: 

 

Figura 2: Esquema representativo da faixa de servidão do gasoduto 
(Fonte: EIA – janeiro de 2016). 

 

As estações do gasoduto (JCT/BV e CTS) são infraestruturas que fazem parte integrante de toda a 
Rede Nacional de Transporte de Gás Natural, constituindo elementos fundamentais na sua 
operação/manutenção, onde se inserem as Válvulas de Seccionamento, a fim de permitir o 
seccionamento dos respetivos troços. 

Têm geralmente uma configuração retangular, ocupando uma área aproximada de 3000 m², vedada 
com rede, com portão e porta de homem para acesso, e circundadas por um caminho de serviço. 
O acesso é efetuado por uma via pública existente, ou através de uma nova a construir.  

Uma vez que o projeto se encontra em fase de projeto base, não são nesta fase identificados os 
acessos de obra, nem a localização dos estaleiros ou da plataforma para a execução da Perfuração 
Horizontal Dirigida.  

Em relação aos acessos de obra, é referido que, para aceder aos principais locais das obras serão 
utilizadas, em geral, as estradas principais e secundárias que existem na envolvente do traçado. O 
corredor e faixa de trabalho são normalmente utilizados como acesso a todas as frentes de trabalho 
ao longo da obra.  

Relativamente à instalação dos estaleiros das obras, está prevista a existência de dois tipos: um 
fixo, denominado estaleiro central, onde se concentram os meios de gestão e supervisão dos 
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trabalhos de construção, e os estaleiros locais ou móveis, de menor dimensão, onde serão 
armazenados tubagens e outros equipamentos necessários, até que se processe a sua distribuição 
e alinhamento ao longo da faixa de trabalho.  

Por último, de acordo com o mencionado no EIA, a área na qual se definem os corredores em análise 
integra uma vasta área de influência de importantes falhas neotectónicas (ativas). 
Longitudinalmente, a zona em estudo desenvolve-se ao longo da enorme falha Manteigas-Vilariça-
Bragança, com cerca de 250 km de extensão. Em termos sismológicos, é todo o vale de Vilariça que 
surge com maior sensibilidade, e corresponde à mais extensa e expressiva depressão tectónica 
associada à referida fratura. Estudos revelam que, face à presença destes terrenos fraturados, 
sismos são efetivamente sentidos em Alfandega da Fé, Macedo de Cavaleiros e Torre de Moncorvo. 
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6. ANÁLISE DOS FACTORES AMBIENTAIS 

6.1 GEOLOGIA E GEOMORFOLOGIA, INCLUINDO TECTÓNICA, SISMICIDADE, RECURSOS GEOLÓGICOS E 

PATRIMÓNIO GEOLÓGICO 

Geomorfologia 

Do ponto de vista geomorfológico, a vasta região onde se desenvolvem os traçados das condutas 
enquadra-se na sua totalidade na unidade geomorfológica da Península Ibérica designada como 
Meseta Central ou Maciço Hespérico, talhada por um vale de fratura resultante da atividade da 
falha da Vilariça, durante o Cenozoico. A Meseta Central é entendida como o conjunto das vastas 
aplanações centrais da Península Ibérica, caracterizada por elevados planaltos, com grande 
monotonia em termos de relevo, rodeados por relevos mais vigorosos e que formam uma cintura 
à volta desta. Nesta unidade há a considerar o soco antigo aflorante, como superfície arrasada na 
maior parte da sua extensão e retalhos dispersos, mais ou menos extensos, de depósitos 
continentais discordantes mais recentes (Cenozoico), que preenchem depressões do mesmo soco. 
À Meseta, bem como à maioria dos relevos circundantes, correspondem os terrenos edificados 
durante o Pré-câmbrico e o Paleozoico, afetados por diversas fases orogénicas, que culminaram 
com a formação da grande cadeia hercínica. Entre estes terrenos predominam rochas granitoides, 
xistos metamórficos, gnaisses e quartzitos. 

Cratonizada e em grande parte arrasada, a porção crustal que restou da velha cadeia orogénica 
resistiu aos dobramentos alpinos, mas não deixou de sofrer os seus efeitos, evidenciados em 
especial, por uma tectónica de fratura. Os aspetos litológico-estruturais próprios do maciço antigo 
e as deformações posteriores do respetivo soco, determinam os traços geomorfológicos não só da 
Meseta como de alguns dos relevos envolventes. No primeiro caso situam-se as cristas de 
quartzitos ordovícicos, formando formas de erosão diferencial ou relevos por dureza; no que se 
refere às deformações tardias do soco, elas são essencialmente na forma de falhas de 
desligamento, seguidas de desnivelamentos ou desligamentos de blocos. Outros tipos de 
deformação merecem referência, como são os casos de basculamento geral da Península para SW 
ou os empolamentos de grande raio de curvatura. O desnivelamento dos blocos e subsequente 
fo aç oàdeàest utu asàte t i asàe à g a e s àeà ho sts ,àdeve-se essencialmente a duas famílias 
de grandes fraturas do soco do final do Paleozoico, relacionadas com deformações tardi-hercinicas 
que rejogaram no ciclo alpino. Uma dessas famílias exibe orientação geral NNE-SSW, pelo que 
reagiu a compressão alpina, de direção NNW-““E,à o igi a doà g a e s à eà ho sts ,à o à
componente de desligamento. A outra família tem orientação geral bética (ENE-WSW), normal a 
compressão alpina, que reativaram como falhas inversas responsáveis pela formação de 
importantes relevos alinhados segundo aquela direção, designadamente a Cordilheira Central. Este 
alinhamento de relevos separa a Meseta Norte, mais elevada, variando de NE para SW entre 
aproximadamente 800 m e 700 m de altitude, corresponde grosso modo, a região de Castela-a-
Velha e parte da Beira Alta, e a Meseta Sul, que compreende as regiões de Castela-a-Nova, Mancha, 
Estremadura espanhola e Alentejo. Os traçados em estudo, compreendidos desde Celorico da Beira 
até Vale de Frades intercetam a peneplanície da Meseta Norte, subindo gradualmente para a 
paisagem do Alto Douro e Nordeste Transmontano. 

Os elementos geomorfológicos que se destacam ao longo dos corredores dos traçados são 
principalmente:  

 Os vales resultantes do acidente tectónico Bragança-Vilariça-Manteigas, com 
prolongamento para Espanha (Cabral 1995), nomeadamente as bacias da Longroiva, 
Vilariça, Macedo de Cavaleiros, Castro de Avelãs-Bragança e Portelo, de direção N-S a NNE-
SSW. 

 Osà elevosà o t oladosàte to i a e teàpo à o p ess oà o stitue àest utu asàe à push-
up ,àdesig ada e teàaà“e aàdeàBo esàeàaà“e aàdaàNoguei a,à o àaltitudesà xi asàdeà
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1320 e 1200m, cujo levantamento está também associado à falha Manteigas-Vilariça-
Bragança, em relação ao qual tem uma orientação paralela; 

 A Superfície Fundamental da Meseta Ibérica situa-se no geral, entre os 600 e os 800 m de 
altitude. O relevo do nordeste transmontano é dominado pela presença da superfície de 
erosão na Meseta Norte, bem conservada na região de Miranda do Douro em continuidade 
com a mesma superfície na parte espanhola e no Planalto Mirandês (Mirandela). A sul do 
Douro volta a ter uma expressão importante nas terras conhecidas por Beira 
Transmontana;  

 Os vales fluviais, cuja incisão é um processo essencialmente do quaternário, sendo o 
resultado da captura atlântica de uma rede fluvial distinta da atual. A rede fluvial pré-
quaternária conduzia os sedimentos resultantes da erosão do Maciço Ibérico em direção à 
bacia terciaria do Douro, (em Espanha), cuja drenagem se dava para leste, tendo parte dos 
sedimentos ficado retida nas depressões tectónicas e nos paleovales do substrato antigo. 
Para além do rio Douro, afluentes maiores como o rio Sabor e o rio Coa assumem grande 
diversidade de formas em função do controlo litológico e tectónico. Na forma de terraços 
plistocénicos destacam-se as acumulações do Pocinho, associadas a incisão fluvial que se 
devem certamente ao controlo exercido pelo acidente Manteigas-Vilariça-Bragança. Os 
registos sedimentares mais recentes observados correspondem a depósitos aluvionares de 
inundação e tem maior expressão no Pocinho. 

Geologia 

Do ponto de vista geológico o traçado do gasoduto Celorico - Vale de Frades desenvolve-se nos três 
principais tipos de rochas existentes: rochas sedimentares, depositadas no Cenozoico; rochas 
magmáticas, maioritariamente granitos, do Paleozoico (Pérmico-Carbónico) e finalmente rochas 
metamórficas derivadas de sedimentos pré-câmbricos e paleozoicos, existindo estruturas 
morfotectónicas singulares em termos da Península Ibérica, relacionadas com a colisão Varisca, 
cujo resultado foi um empilhamento de Unidades tectono-estratigráficas, separadas entre si por 
grandes acidentes tectónicos tangenciais. 

DEPÓSITOS SEDIMENTARES CENOZOICOS 

Holocénico 

Aluviões 

São depósitos sedimentares que acompanham os leitos dos cursos de água, sendo essencialmente, 
constituídos por areias de diversas dimensões e percentagens variáveis de material argiloso, de cor 
acastanhada ou acinzentada, a que por vezes se associam cascalheiras mais ou menos grosseiras. 
Nos trechos em estudo, os depósitos aluvionares mais significativos estão relacionados com as 
linhas de água mais encaixadas e erodidas, com controlo tectónico evidente, como sejam o vale da 
ribeira de Centieira, na região de Longroiva, o vale da Vilariça e a depressão do rio Azibo. Os 
traçados em estudo intercetam aluviões na região de Longroiva entre os km B-PK-43 e km B-PK-
45,5 (Linha 14000) e no vale da Ribeira da Vilariça, desde o km A-PK-69 ao A-PK-79 e pontualmente 
nos km B-PK-74 e B-PK-75,5; assim como no troço mais a N do vale da Vilariça do traçado A, entre 
os km A-PK-4 e A-PK-7 da Linha 14001. 

Plistocénico 

Depósitos de terraços fluviais e de vertente 

Os terraços fluviais localizam-se sobretudo ao longo das margens do rio Douro, sendo constituídos 
por conglomerados poligénicos de calhaus e blocos rolados de quartzo, quartzito, granitos e 
metassedimentos, geralmente de dimensões inferiores a 50 cm, integrados em matriz de 
granularidade e natureza variável dos seus conteúdos de argila, silte e areia.  
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Os depósitos de vertente ocorrem nas encostas dos terrenos elevados e respetivos sopés. A sua 
composição varia de acordo com a litologia das rochas que lhe deram origem. Calhaus e blocos de 
quartzo, quartzito, granito e metassedimentos mal rolados participam nestes depósitos em 
proporções variáveis, englobados em matriz argilo-arenosa. Os terraços são marginalmente 
intersetados tanto pelos traçados A e B, ao longo da margem ocidental do vale em graben da 
Vilariça, distribuindo-se por quatro manchas principais situadas a este e sudoeste de Horta da 
Vilariça e a sudoeste e noroeste de Junqueira. 

Os terraços no vale da Vilariça recobrem os sedimentos siliciclásticos, arcósicos, são constituídos 
por depósitos heterogéneos, grosseiros, com calhaus de granito e quartzo envolvidos por matriz 
arenosa de cor castanho-acinzentada, resultante da alteração de rochas graníticas.  

Eocénico/Oligocénico 

Arcoses da Vilariça  

Constituem depósitos que se acumularam nos fundos dos vales tectónicos associados à falha de 
Manteigas-Vilariça-Bragança, nomeadamente na região de Longroiva e Vilariça. As litologias 
presentes são constituídas por arenitos argilosos, feldspáticos, com granularidades variáveis, 
chegando a apresentar calhaus que podem ultrapassar os 10 cm de comprimento. A espessura 
estimada para esta formação é de 40 +/- 10m. Afloram no vale da ribeira de Centieira, nas 
proximidades de Longroiva e interessam o traçado B da conduta entre os km B-PK-34 e B-PK-37; 
ocorrem igualmente pequenos retalhos de arcoses na bordadura ocidental do graben da Vilariça, 
acompanhando o vale da ribeira da Vilariça até ao rio Sabor. No vale da Vilariça, o traçado B 
interceta estes sedimentos entre os km B-PK-72 e B-PK-75,5. 

UNIDADES ALÓCTONES E PARAUTOCTONES DO NE DE TRÁS-OS-MONTES 

Em termos de enquadramento paleogeográfico e macrotectónico do Maciço Hespérico da 
Península Ibérica, os traçados da conduta partem dentro dos limites da unidade designada como 
Zona Centro Ibérica (ZCI) mas a partir de Vila Flor/Valverde, entram no domínio da Zona da 
Galiza/Trás-os-Montes (ZGTM). Esta última zona representa, sob o ponto de vista tectónico, um 
empilhamento de unidades tectono-estratigráficas, que sofreram transporte e deslocamento da 
sua zona de raízes, durante a Colisão Varisca. No que respeita à Ibéria, estas unidades foram 
transportadas sobre a margem continental da Ibéria numa flecha de recobrimento superior a 200 
km, até ao leste da Galiza e NE de Trás-os-Montes. 

COMPLEXO ALÓCTONE INFERIOR DO NE DE TRÁS-OS-MONTES 

As unidades intercetadas no atual estudo estão inseridas numa sequência litoestratigráfica 
representativa de uma margem continental passiva, isto é, de uma margem continental em fase de 
rotura (rift continental) que culmina com a rotura da crusta continental e dá início à formação de 
crusta oceânica (rift oceânico), traduzida pelas sequências sedimentares e vulcânicas descritas. 

Devónico  

Formação de Macedo de Cavaleiros  

A sucessão litoestratigráfica desta unidade comporta da base para o topo, fílitos cinzentos e de tons 
violeta com intercalações de xistos negros e siltitos, tufitos esverdeados, raras manifestações de 
vulcanitos ácidos, intercalações de dois níveis de lavas básicas, um deles bem desenvolvido, filitos 
com laminações milimétricas de siltitos e no topo, quartzofílitos com níveis quartzíticos imaturos 
de tonalidade cinzento clara. Intersectam cerca de 4 km do traçado A da conduta, a oeste de 
Macedo de Cavaleiros, entre os km A-PK-33 e A-PK-37 da Linha 14001.  
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Silúrico  

Complexo Vulcano-Silicioso 

Constitui uma sequência vulcano-sedimentar caracterizada por uma matriz relativamente espessa 
de xistos clorito-sericíticos, com transições laterais para xistos borra de vinho, quer ricos em 
materiais filitosos, brandos, quer muito siliciosos, a que se sucedem xistos cinzentos azulados muito 
siliciosos e passagens de xistos roxos hematíticos, praticamente em todos os níveis da sequência. 
Nesta trama metassedimentar, intercalam-se da base para o topo: metavulcanitos básicos, 
metatufitos, metavulcanitos ácidos e metacalcários. Todas estas rochas vulcânicas 
interestratificadas na sequência sedimentar revelam assinatura química de natureza química 
alcalina continental, isto é, vulcanismo do domínio do rift continental. Intercetam os trechos 
localizados mais a norte e nordeste dos traçados da conduta, nomeadamente, num troço inicial 
compreendido entre Vila Verde e Freixeda, com cerca de 3 km de extensão, entre os km A-PK-16 e 
A-PK-18 e B-PK-20 e B-PK-23 da Linha 14001, depois afloram desde Vale Benfeito até Amendoeira, 
ao longo de cerca de 9 km, entre os km A-PK-25 e A-PK-33 do traçado A e os km B-PK-30 e B-PK-39 
do traçado B. Finalmente ocorrem depois do atravessamento da A4, a oeste de Quintela de 
Lampaças até praticamente ao vale do rio Sabor, próximo da localidade de Paradinha Nova, ao 
longo de cerca de 20 km, entre os km A-PK-49 e A-PK-69 do traçado A e os km B-PK-55 e B-PK-75 
do traçado B. 

Ordovícico 

Formação Filito-Quartzítica 

Consta de uma sequência negativa iniciada por filitos sericíticos a que se sucedem filitos siliciosos, 
quartzofilitos e no topo, litologias mais grosseiras onde se identificam quartzitos de grão fino a 
médio, quartzovaques e também alternâncias de quartzitos xistoides laminados. São igualmente 
encontrados diques de rochas vulcânicas ácidas e básicas, que se pensa que sejam os canais 
alimentadores do abundante vulcanismo existente na unidade imediatamente superior (Complexo 
Vulcano-Silicioso). Contactam com a formação do Complexo Vulcano-Silicioso ao longo dos 
traçados da conduta, aflorando no troço inicial compreendido entre Vale Frechoso e Freixeda, entre 
os km A-PK-7 ao A-PK-11 e do km A-PK-13 ao A-PK-16 e B-PK-14 ao B-PK-20 da Linha 14001, depois 
afloram desde Caravelas até Vale de Asnes, entre os km A-PK-18 e A-PK-25 do traçado A e os km B-
PK-23 e B-PK-30 do traçado B. Finalmente ocorrem desde Amendoeira até Lamas de Podence, ao 
longo de cerca de 7 km, entre os km A-PK-37 e A-PK-41 do traçado A e os km B-PK-40 e B-PK-46 do 
traçado B.  

COMPLEXO PARAUTÓCTONE DO NE DE TRÁS-OS-MONTES  

O Complexo Parautóctone é definido por Ribeiro et al. (1990) como uma sequência 
metassedimentar de afinidade com a Zona Centro-Ibérica (ZCI). O Complexo Parautóctone é 
constituído por sequências sedimentares que não correspondem litologicamente às formações do 
domínio autóctone. Com efeito, as unidades do Complexo Parautóctone representam as 
sequências sedimentares que se sucediam à margem continental Ibérica, provavelmente situadas 
na transição da Zona de Ossa-Morena para a Zona Centro Ibérica. Estão presentes no Minho Central 
e encontram-se a rodear os maciços alóctones de Morais e de Bragança.  

Devónico  

Formação de Xistos e Grauvaques Culminantes  

A Formação de Xistos e Grauvaques Culminantes (DPF) é constituída por sequência monótona de 
xistos cinzentos com intercalações milimétricas de siltitos e alternâncias centimétricas de arenitos 
metamorfizados (psamitos) e quartzovaques. São interessados na parte final dos traçados entre os 
km A-PK-69 e A-PK-80 do traçado A da Linha 14001 e os km B-PK-75 e km B-PK-85 do traçado B, 
percorrendo cerca de 10 km. 
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Silúrico  

Formação de Quartzitos Superiores  

Descritos na bibliografia como níveis de quartzitos laminados, quartzitos maciços e intercalações 
de xistos e quartzofilitos em regra de tons claros. A sua maior resistência à erosão permite que se 
reconheça muito facilmente na paisagem. Atravessam o traçado B a oeste de Lodões, entre os Km 
B-PK-7.5 e B-PK-10 da Linha 14001 do traçado B e no trecho compreendido entre Corujas e Lamas 
de Podence, ao longo de cerca de 5 km, entre os Km A-PK-42 e A-PK-45 e B-PK-47.5 e B-PK-52.  

Formação Pelítico-Grauváquica  

Englobam xistos cinzentos com laminações finas de siltitos e intercalações de xistos negros 
carbonosos e psamitos que passam a grauvaques e arenitos imaturos de tons claros e 
acastanhados, com algumas intercalações de níveis vulcânicos. Esta formação é intercetada pelo 
traçado A na região de Lodões, entre os km A-PK-2 e o km A-PK-4 da Linha 14001 e entre os km B-
PK-7,5 e B-PK-8,5 e entre os km B-PK-10 e km B-PK-14 no traçado B. Volta a surgir nos km A-PK-40,5 
e A-PK-42 e B PK46 e B-PK-47,5, entre as povoações de Corujas e Lamas de Podence da Linha 14001; 
finalmente intercetam os traçados desde os km A-PK-45 até ao km A-PK-49 e B-PK-52 até ao km B-
PK-55, nas proximidades de Quintela de Lampaças.  

UNIDADES METASEDIMENTARES AUTÓCTONES  

Silúrico 

Formação Infraquartzítica-Quartzítica e Supraquartzítica  

São descritos na bibliografia como uma sequência de xistos negros carbonosos com intercalações 
de cherts negros, quartzitos e calcários negros no topo. No terreno são visíveis xistos hematíticos 
do tipo borra de vinho muito degradados e muito fraturados à superfície. Ocorrem na parte final 
dos traçados da conduta, nos últimos 3 km de traçado, antes de Vale de Frades, entre os km A-PK-
80 e A-PK-83/CTS 15000 e B-PK-85 e B-PK-88/CTS15000 e Linha 15000 até à fronteira. 

Ordovícico 

Formação Quartzito Armoricano e Xistos de Pardelhas  

São descritos na bibliografia como uma sequência, da base para o topo, de quartzitos com espessos 
níveis de ferro no topo; xistos ardosíferos e ardósias; sedimentos terrígenos e glaciogénicos, por 
vezes muito grosseiros. Esta formação é intersetada pelo traçado A na região de Sampaio /Vila Flor, 
entre os km A-PK-1 e A-PK-2 da Linha 14001 e entre os km B-PK-5,5 e B-PK-7,5. 

Câmbrico-Précâmbrico Superior  

Complexo Xisto-Grauváquico / Grupo do Douro  

Em termos regionais, são várias as formações geológicas descritas na bibliografia que compõem o 
Complexo Xisto-Grauváquico/Grupo do Douro da região (CXG), a Formação (Fm.) do rio Pinhão, Fm. 
de Ervedosa do Douro, Fm. do Pinhão, Fm. da Desejosa e Fm. da Excomungada. São compostos por 
sucessões de metagrauvaques com intercalações de filitos e microconglomerados, filitos cloríticos, 
quartzo-cloríticos, metaquartzovaques com magnetite e turbiditos com alternância de filitos com 
laminação fina e metagrauvaques. Estas formações atravessam os traçados da conduta no seu 
trecho inicial, ao longo de um retalho com 5-6 km de extensão, situado entre os km A-PK-13 e A-
PK-19,5 da Linha 14000 e entre os km B-PK-16,5 e B-PK-21, entre Trancoso e Cogula. Volta a surgir 
entre Longroiva e Muxagata, entre os km A-PK-40,5 e A-PK-49 e entre os km B-PK-47 e B-PK-50 da 
Linha 14000, nas proximidades do Pocinho, no vale do rio Douro, entre os km A-PK-56 e A-PK-62 e 
km B-PK-58 e B-PK-63,5 da Linha 14000; finalmente, nas proximidades da Horta da Vilariça, 
intercetam cerca de 6 km do traçado B entre os km B-PK-75,5/JCT14300 /Linha 14000 ao B-PK-5,5 
da Linha 14001 e entre os km A-PK-77.5/ JCT 14300 /Linha 14000 e km A-PK-1, da Linha 14001, já 
perto da transição ao Complexo Parautóctone de NE de Trás-os-Montes. Representam um modelo 
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de sedimentação regional onde a sedimentação inicial seria relativamente homogénea, distal e 
anóxica, com xistos carbonosos e grauvaques escuros, evoluindo depois no sentido da 
diversificação deste regime para bacias de sedimentação mais restritas, com deposição de 
diferentes tipos de sequências lado a lado, onde na faixa correspondente à Serra da Marofa, 
depositaram-se durante um grande período de tempo sedimentos mais grosseiros, de menor 
profundidade, correspondendo a uma zona proximal ou canalizada, diferente das limítrofes. 

ROCHAS GRANITOIDES HERCÍNICAS 

Granitos biotíticos com plagioclase cálcica Pós D3 – Granito de Freixo de Numão 

O granito de Freixo Numão é essencialmente constituído por fácies biotítica-moscovitica, 
porfiróide, de grão médio, cujos megacristais não ultrapassam 7 cm. Do ponto de vista cartográfico, 
é um maciço circunscrito, instruindo isolado em encaixante metassedimentar. Esta formação está 
circunscrita a um trecho com cerca de 8 km de extensão, localizada no eixo das localidades de 
Touça/Freixo de Numão e Santo Amaro, sendo intercetada pelo traçado A entre os km A-PK-49 e 
A-PK-56 da Linha 14000 e entre os km B-PK-50 e B-PK-57. Entre Freixo de Numão e Santo Amaro 
parecem dominar na paisagem os litótipos rochosos.  

Granitos biotíticos com plagioclase cálcica Tardi D3 

Os granitos deste grupo correspondem geralmente a monzogranitos e pertencem à grande mancha 
de granitos biotíticos com plagioclase cálcica, dominantes na região centro do país, englobando as 
regiões da Guarda, Almeida e Vila Franca das Naves e Fornos de Algodres. A rocha é, no geral, clara, 
de tom azulado quando sã. Predominam as fácies porfiróides, com grandes cristais de feldspato, 
por vezes muito abundantes. No entanto, no meio do granito porfiróide, afloram manchas mais ou 
menos extensas de outros tipos texturais de outros granitos, pertencentes a este grupo. 

Na parte inicial dos traçados predominam os granitos porfiróides de grão grosseiro. Fazem as 
litologias do início dos traçados da conduta, aflorando desde o ponto de partida das estações 
JCT14100 e JCT13300 até aos km A-PK-13,5 e B-PK-16,5, nas proximidades de Póvoa do Concelho e 
Feital. Nas proximidades dos km A-PK-8 e B-PK-8, próximo do atravessamento do IP2, dominam as 
formações terrosas, na forma de saibros graníticos, produtos da meteorização das rochas 
graníticas. 

Grupo dos granitos de duas micas 

Granitos Pós D3 de Benlhevai – Vilares da Vilariça  

São caracterizados por maciços de pequena dimensão e situam-se marginalmente à falha de 
Longroiva/Vilariça/Bragança, mostrando evidências da atividade tectónica ao longo dos tempos 
geológicos, traduzida por cataclase, alteração e forte arenização no contacto com a estrutura 
tectónica. Dominam os granitos de duas micas de grão médio, de textura porfiroide. Esta formação 
é intercetada pelo traçado A na região de Benlhevai /Santa Comba da Vilariça, entre os km A-PK-11 
e A-PK-13 da Linha 14001. 

Granitos Sin D3 da Quinta de Vale Meão  

Correspondem a granitos de granularidade média e fina, de duas micas, mas com domínios 
moscovíticos e podendo apresentar-se fortemente cisalhados, certamente afetados pela Falha da 
Vilariça. Cristais de turmalina, filonetes de aplito e de quartzo são frequentes. Assinala-se ainda, a 
presença de tungsténio no encaixante do bordo sul, outrora explorado. Intersetam a solução única 
dos traçados da Linha 14000, a partir do cruzamento com o túnel do caminho-de-ferro da Linha do 
Douro, na região do Pocinho, entre os km A-PK-61,5 e km B-PK-63,5 até aos km A-PK-69 e km B-PK-
72, junto à Foz do Sabor, já na margem direita do rio Douro. 

Granitos Sin D3 do antiforma Mêda-Escalhão 
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São granitos de duas minas, apresentando dominantemente fácies de grão médio (Granito de 
Mêda), podendo no entanto apresentar fácies porfiroides (granito de Tomadias e fácies biotíticas 
de grão fino (granodiorito das Chãs). A mineralogia predominante é o quartzo, feldspato potássico, 
albite-oligoclase, moscovite e biotite e como minerais acessórios compreende apatite, zircão e 
turmalina. Apresentam geralmente foliação bem marcada pelo alinhamento de minerais (micas). 
Intersetam o traçado da linha 14000 ao longo de cerca de 21 km, no traçado A ocorrem a partir dos 
km A-PK-20 até ao A-PK-40,5, desde Cogula até Mêda e no traçado B, ocorrem desde os km B-PK-
21 e B-PK-34, entre as povoações de Cogula e Barreira e depois entre os Km B-PK-37 até ao km B-
PK-45, a norte de Santa Comba. 

Neotectónica e Sismicidade  

No que respeita à localização geotectónica, a região de Trás-os-Montes oriental situa-se no interior 
da placa litosférica euroasiática, bastante afastada da fronteira de placas Açores-Gibraltar. Além de 
movimentos verticais de crosta terrestre, de extensão regional, a deformação no interior da placa 
dá-se principalmente por reativação de acidentes tardi-hercínicos no Quaternário, originando 
desligamentos ativos, orientados NNE-““Wà o à aà ge aç oà deà est utu asà doà tipoà pull-apart à
su e idia as,à grabens àeàfalhasài ve sasào ie tadasàse sivel e teàE-W gerando estruturas em 
push-up . 

Estão descritas e estudadas na região, várias estruturas tectónicas com evidências de deformação 
tectónica ocorridas após o Quaternário ou seja, aproximadamente nos últimos 2, 6 milhões de anos 
(Cabral, J., et al. "Neotectónica de Trás-os-Montes Oriental." Bol. Soc. Geol. Port., Lisboa 24 (1995): 
193-197).  

Destaca-se pela sua importância regional e pela interferência com parte do traçado, o extenso 
alinhamento tectónico de Longroiva-Vilariça-Bragança, de orientação NNE-SSW e outras falhas 
subparalelas. Partes do traçado serão paralelos ao desenvolvimento desta extensa estrutura 
tectónica, nomeadamente entre os km A-PK-19 e A-PK-34 e B-PK-13 e B-PK-48 da Linha 14000; 
entre os km A-PK-65 e o A-PK-10 da Linha 14001, e entre os km B-PK-67 e B-PK-75 da Linha 14000; 
cruzam a estrutura tectónica nas proximidades dos km A-PK-49 e B-PK-55 e nos km A-PK -58 e B-
PK-61 da Linha 14001.  

A falha de Bragança-Vilariça-Manteigas corresponde a um acidente tardi-hercínico de que foi 
reativado no Quaternário com uma componente de desligamento oblíquo esquerdo. A 
componente de desligamento na falha originou um graben de orientação submeriadiana (Graben 
da Vilariça), doàtipoà pull-apa t . Entre os vários fossos tectónicos, o acidente tectónico principal 
rejogou como falha única. 

A depressão da Vilariça constitui um fosso alongado na direção N-S, com cerca de 20 km de 
comprimento e uma largura média da ordem de 2 km, que se estende para N do Pocinho. No seu 
interior, além das formações aluvionares recentes, encontram-se depósitos arcósicos paleogénicos 
e sedimentos detríticos de fácies torrencial, datados provavelmente do Quaternário médio. O fosso 
tectónico de Vilariça é um graben assimétrico, limitado a leste por uma falha cuja atividade é 
evidenciada por uma escarpa bem conservada, rejeitando em cerca de 400m a superfície da 
Meseta, e a oeste, por vários acidentes subparalelos, associados a escarpas de falha de menor 
amplitude, constituindo uma topografia menos abrupta. 

Ademais, a presença de atividade sísmica intraplaca é considerada importante, apoiada no registo 
dos sismos de Moncorvo (19 de dezembro de 1795 e 19 de março de 1858), prova que é um 
acidente ativo e que atualmente existe acumulação de tensões e deformação tectónica no interior 
da placa. Outra evidência será a ocorrência de sismos de pequena intensidade que regularmente 
são registados na região (Bragança M2,2 em 39/5/2012 e Moncorvo M3,4 em 18/6/2012). 
Trabalhos de Rockwell et al (2009) em sedimentos de Vale Meão e Vilariça permitiram encontrar 
movimentações da falha em Vale Meão, nos últimos 18000 anos, com taxas de movimentação 
média de 0,3 a 0,6 mm/ano. Na Vilariça foram estimadas para os últimos 23000 anos taxas de 
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movimentação média de 0,3 a 0,5 mm/ano. Estes valores permitem estimar para o troço da Falha 
entre Longroiva e Macedo de Cavaleiros magnitudes superiores a 7 para os eventos sísmicos 
observados. Este estudo vem demonstrar que existe um potencial sísmico nas áreas 
intracontinentais em Portugal, que tem potencial destrutivo, o que em certas áreas poderá incorrer 
num elevado risco sísmico.  

Tendo em consideração a especificidade local, o Relatório Geológico e Geotécnico recomenda que 
em fase posterior de estudos ao nível de engenharia de detalhe, sejam adotadas precauções 
construtivas extra, no sentido de minimização das vulnerabilidades que a conduta possa vir a sofrer, 
caso ocorra alguma movimentação tectónica na dependência da falha de Manteigas-Vilariça-
Bragança. 

De acordo com o «Regulamento de Segurança e Ação para Estruturas de Edifícios e Pontes», o 
território continental português dividido em 4 zonas, estando o projeto localizado na zona D, a 
região menos sísmica de Portugal continental, e que corresponde um valor de coeficiente de 
sis i idadeàαà=à . . 

De acordo com a NP EN 1998-1:2010 – Eu o digoà :àP ojetoàdeàest utu asàpa aà esist iaàaosà
sis os.àPa teà :à‘eg asàge ais,àaç esàsís i asàeà eg asàpa aàedifí ios ,à o side aàasàaç esàsís i as 
do tipo 1 (sismos interplacas) e ações sísmicas do tipo 2 (sismos intraplacas) sendo necessário ter 
em conta os dois cenários para os dois tipos de ação sísmica no território Continental. O projeto 
localiza-se na zona 1.6 para cenário de ação sísmica Tipo 1 e nas zonas 2.4 (concelho de Celorico da 
Beira) e 2.5 para cenário de ação sísmica Tipo 2. 

Relativamente aos efeitos geológicos locais o Eurocódigo 8 considera diferentes tipos de terreno 
para definição dos espectros de resposta elásticos a utilizar em cada Zona Sísmica, sendo o perfil 
estratigráfico dos terrenos intercetados pela maioria do traçado como do Tipo A (Rocha ou outra 
formação geológica de tipo rochoso, que inclua, no máximo, 5 m de material mais fraco à 
superfície), e do Tipo C (Depósitos profundos de areia compacta ou medianamente compacta, de 
seixo (cascalho) ou de argila rija com uma espessura entre várias dezenas e muitas centenas de 
metros, caracterizados por um aumento gradual das propriedades mecânicas com a profundidade).  

Como se conclui da análise realizada no estudo geológico e geotécnico, fazendo uma aproximação 
da situação de projeto de edifício ou outras obras de engenharia civil em zonas sísmicas previstas 
no Eurocódigo 8 para condutas de gás, verifica-se que a região intercetada pelos traçados da 
conduta posiciona-se nas Zonas sísmicas 1.6 e 2.5, respetivamente para as ações sísmicas do Tipo 
1 e Tipo 2, para terrenos Tipo A, e Tipo C. 

Recursos Geológicos  

Segundo informação disponibilizada pela Direção-Geral de Energia e Geologia (DGEG) e Direção 
Regional de Economia do Norte (DREN) na área em estudo ocorrem algumas áreas afetas a recursos 
geológicos, designadamente, áreas de concessão mineira, áreas com contracto de prospeção e 
pesquisa, áreas potenciais de ocorrência de recursos geológicos com potencial interesse 
económico, áreas de exploração complementar, área de concessão de água mineral natural e 
respetiva zona alargada de proteção e pedreiras licenciadas. Verificam-se as seguintes 
interferências relativamente aos traçados em análise:  

 Pedido de Concessão Mineira de Vila Garcia (MNPC00711), Troço 1, Corredor B, 
aproximadamente ao PK 17+000; 

 Área de recuperação ambiental (concluída) junto a Freixo de Numão (PK 52+490 a 56+180, 
do Corredor A, e PK 54+300 a 57+000, do Corredor B); 

 Área da mina abandonada de Freixo de Numão, no Troço 4, sem interferência pelos 
traçados mas interferido pelos dois corredores, sensivelmente ao PK 54+000 do Corredor 
A e PK 56+000 do Corredor B; 
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 Áreas de jazidas de urânio, junto à povoação de Horta de Vilariça pelo Corredor B, 
aproximadamente entre os PK 75+100 e 76+250; 

 Interferência com a Zona Alargada de Proteção de água mineral da Concessão de Bem 
Saúde (HM0050000), Concelho de Vila Flor, no Troço 6, pelo Traçado B, sensivelmente 
entre os PK 2+270 e PK9+800 e pelo traçado A, entre o PK 77+000 (Linha 14000) e o PK 
4+400 (linha 14001); 

 Área de Prospeção e Pesquisa de Freixeda (MNPPP0355), pelo traçado e corredor B 
aproximadamente ao PK 20+500 (Linha 14001) e parte do corredor A, ao PK 16+000 (Linha 
14001); 

 Área de Prospeção e Pesquisa de Grijó (MNPPP0379) pelo traçado e corredor B 
aproximadamente ao PK 35+500 (Linha 14001) e pelo traçado A, aproximadamente entre 
o PK 30+00 e 32+000 (Linha 14001); 

 Os limites do concelho de Macedo de Cavaleiros correspondem à área do Geopark de 
Cavaleiros, intercetado sensivelmente entre o PK 22+500 e o PK 46+700 do traçado A; e 
entre o PK 27+500 e PK 53+200 do traçado B; 

 Área de Prospeção e Pesquisa de Argozelo (MNPP01711, Sn, W, Au, Cu e sulfuretos 
associados), na zona final do traçados em que os alternativas intercetam essa área 
demarcada entre, sensivelmente o PK 64+500 e 80+500 do Corredor A e o PK 75+000 e 
84+000 do Corredor B, troço 8 e troço 9.  

Património Geológico  

Na área abrangida pelo projeto identificam-se Locais de Interesse Geológico/Geossítios 
inventariados e considerados no Património Geológico Nacional, em processo de integração no 
SIPNAT - Sistema de Informação do Património Natural, sob gestão do ICNF:  

Tipologia/Categoria temática coordenadas geográficas: 

1. Quinta da Terrincha Neotectónica Continental 41.2338889; -7.0861111 

2. Vilariça/Pocinho Relevo e drenagem fluvial no maciço ibérico português 41.222840; -
7.084403 

3. Quinta de Vale Meão Neotectónica Continental 41.1475000; -7.1277778 

4. Longroiva 1 Relevo e drenagem fluvial no maciço ibérico português 40.963563; -7.200703 

5. Longroiva 2 Neotectónica Continental 40.9636111; - 72008333 

Relativamente aos referidos geossítios, constata-se que não se verificam quaisquer interferências 
com o desenvolvimento do projeto.  

Tendo em conta quer a forma construtiva, quer a forma de inserção da infraestrutura em causa, as 
componentes geomorfológicas típicas da região e que caracterizam o ambiente geomorfológico, 
não serão alteradas/afetadas. O facto de se tratar de uma infraestrutura linear enterrada, não induz 
qualquer tipo de impacte morfológico, quer em termos de cotas de trabalho quer em termos de 
cotas finais, que altere o sistema orográfico presente, pelo que os impactes ambientais serão nulos. 

Para a fase de construção, os impactes ambientais, embora não sendo negligenciáveis, são 
reduzidos. Os requisitos construtivos para a instalação da estrutura linear do gasoduto, interferem 
com o substrato e com as cotas de referência do terreno, mas sem denotar efeitos nocivos 
impactantes, tratando-se ainda de uma interferência temporária, considerada não impactante na 
orografia de referência.  

As movimentações de terras resultam essencialmente das escavações necessárias à abertura de 
vala para acamamento da estrutura, sendo retirado solo e armazenado em zona lateral imediata, e 
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posteriormente reutilizado no seu enchimento e regularização superficial. Deste modo, considera-
se não ocorrer alterações fisiográficas notáveis. 

Estes trabalhos também não implicarão interferência relevante com as formações geológicas ou 
com os perfis litológicos, não decorrendo situações impactantes. No entanto, caso existam 
situações em que, inevitavelmente, a abertura de vala envolva substrato rochoso, afigura-se a 
necessidade de recurso a martelo pneumático, ou mesmo uso de explosivos para desmonte da 
rocha, ação que representa maiores impactes, mas que, face ao seu caráter localizado e temporário, 
se considera como de moderada significância. 

No entanto, refere-se ainda o atravessamento do traçado do gasoduto pelo graben da Vilariça, 
assente em xistos instáveis e arcoses muito erodíveis. Este sistema de maior dinamismo em termos 
de escala, afigura-se mais sensível localmente às ações de escavação e inversão de camadas de 
cobertura que, anualmente vão fazendo o cobrimento das arcoses típicas. A realização de 
es avaç esà deà se tidoà t a sve salà à e os o à dosà aflo amentos das arcoses de Vilariça poderá 
originar a inversão do sentido de formação e manutenção do complexo das arcoses que 
caracterizam a zona de transição do Vale de Vilariça, interferindo no processo e dinâmicas normais. 

Consequentemente, embora apenas de forma localizada, as formas conhecidas destas formações 
poderão sofrer alterações no seu aspeto e na sua dinâmica. Neste troço, essencialmente 
compreendido entre os PK 4 e PK 14 do traçado A (Troço 6, Linha 14001), os impactes ambientais 
de natureza geológica consideram-se negativos, no entanto, localizados e pouco significativos, dado 
que se considera igualmente tratarem-se de dinâmicas que se processam lenta e progressivamente, 
verificando-se, no tempo, o restabelecimento de um cenário geológico estável e ainda assim, 
dominado pelos sedimentos arcósicos no Vale. O traçado B, neste cenário, percorre uma zona 
limítrofe a estas formações e o substrato atravessado.  

Um ponto especial de maior interferência com o substrato geológico prende-se com a necessidade 
de desenvolvimento de uma perfuração dirigida para atravessamento do rio Douro. Esta é uma 
questão especialmente particular e que exige estudos aprofundados a realizar em fase de projeto 
de execução. 

Em relação a outro tipo de interferências com recursos geológicos, a fase anterior do Estudo das 
Grandes Condicionantes permitiu otimizar tanto quanto possível os traçados em estudo, para este 
tipo de condicionantes ambientais. Contudo, é inevitável a existência de interferências com 
algumas áreas de interesse geológico já identificadas. 

Tendo em conta as características de implantação do gasoduto, não é expectável que se verifiquem 
impactes negativos significativos nestas ocorrências. Contudo, os impactes decorrem por imposição 
da faixa de servidão que resultará da presença da estrutura que levará à redução em área das 
extensões geológicas exploráveis referidas, com eventual perda de recurso. Trata-se de um impacte 
negativo, mas pouco significativo, por tratar-se de uma faixa de servidão reduzida, tendo em conta 
as enormes áreas consignadas a estes tipos de recursos geológicos.  

Em relação à afetação da Zona Alargada de Proteção de água mineral da Concessão de Bem Saúde, 
trata-se de um impacte geo-hidrológico negativo, temporário, de reduzida magnitude e pouco 
significativo (Traçado B – mais distante) a moderadamente significativo (Traçado A – mais próximo). 
As respetivas áreas de concessão e perímetros de proteção definidos constituem servidões 
administrativas. 

Não se prevê que as atividades associadas às operações de manutenção do gasoduto, durante a 
fase de exploração, originem impactes negativos sobre a geologia e geomorfologia. 

No caso de uma eventual desativação da estrutura do Gasoduto, não se prevê a ocorrência de 
impactes ambientais de assinalar. As ações de projeto consistem essencialmente na reabertura das 
valas de assentamento de todo o equipamento, incluindo o desmantelamento das estações JCT, 
com interferência nos respetivos locais. 
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Refere-se que para este projeto não se encontram previstos impactes cumulativos.  

Genericamente, os principais impactes na geologia ocorrem na fase de construção, sendo por isso 
impactes temporários, localizados e em grande parte passíveis de serem minimizados. 

Por outro lado, em termos de análise de risco, refira-se que as fontes de perigo podem ser definidas 
como sendo as condições ou acontecimentos que podem dar origem a incidentes perigosos, com 
potencial para desencadear acidentes graves. Os riscos a que está sujeita a exploração de gasodutos 
são variados, entre os quais se incluem os sismos. 

De facto, relativamente aos fenómenos externos, refere-se que o traçado do gasoduto em estudo 
se desenvolve no alinhamento de falhas importantes na região, nomeadamente a falha de 
Bragança-Vilariça-Manteigas, como referido no Estudo Geológico e Geotécnico, e igualmente 
referenciada como uma das áreas com sismicidade mais relevante no relatório de Avaliação 
Nacional de Risco (ANPC 2014), o que poderão levar à necessidade de proteção acrescida do 
gasoduto em determinados locais mais sensíveis. Esta situação deverá ser devidamente 
considerada na fase seguinte de projeto de execução. 

Uma vez que o projeto em estudo contempla, nesta fase de projeto base, dois traçados alternativos, 
no presente capítulo procede-se à comparação entre estes, de modo a possibilitar a escolha de uma 
melhor solução que represente menores impactes ao nível ambiental e territorial.  

Os traçados mais favoráveis por facilidade da escavação da litologia atravessada e da menor 
afetação dos recursos geológicos indicam ser os seguintes: troço 1, alternativa B, troço 2, 
alternativa B, troço 3, alternativa A, troço 4, alternativa B, troço 6, alternativa A, troço 7, alternativa 
B, troço 8, alternativa B e troço 9, alternativa B. 

Assim, com base na análise efetuada e ponderando todos os descritores, conclui-se que os traçados 
alternativos são os dois globalmente viáveis no âmbito do presente subcapítulo, contudo o traçado 
que se verificou que num cômputo geral é o mais favorável em termos ambientais para a 
implantação do gasoduto é composto pela combinação: Traçado B (troço 1) + Traçado B (troço 2) + 
Traçado A (troço 3) + Traçado A (troço 4) + Traçado A=B (troço 5) + Traçado B (troço 6) + Traçado B 
(troço 7) + Traçado B (troço 8) + Traçado B (troço 9). 

 

6.2 SOLOS E USO DO SOLO  

Na caracterização da situação de referência, que consta no volume II do EIA e nos respetivos 
Aditamentos, encontram-se tratados, de forma indepe de te,àosàfato esà “olos àeà Usoàdoà“olo .à
Nosàá exosàCa tog fi os,à ueài teg a àoàVolu eàIII,à o sta àasàCa tasàdaà O upaç oàátualàdoà
“olo ,à o àaài pla taç oàdaà eaàdeàestudo,àosàdive sosàt oçosàeàasàduasàalte ativas.à 

O Estudo refere que para a caracterização dos solos da área de desenvolvimento do traçado, foi 
consultada e analisada a Carta de Solos e de Capacidade de Uso do Solo do Atlas do Ambiente, na 
escala 1:1.000.000 (apresentadas no Anexo D – Volume 4); a cartografia divulgada no âmbito do 
Plano de Gestão da Bacia Hidrográfica do Douro (RH3) (APA, agosto 2012), bem como a Carta de 
Solos e Carta de Aptidão da Terra de Entre Douro e Minho (Direção Regional de Agricultura de Entre 
Douro e Minho, 1995). Foi também mencionado que se procedeu à análise da informação 
bibliográfica de carácter geral e dos dados obtidos em trabalho de campo. 

Relativamente ao Uso do Solo, o EIA refere que a análise é focada nas principais formas de uso do 
solo, sua importância regional, papel económico e relevância para a conservação das culturas e dos 
solos. Menciona também que foram considerados diversos elementos técnicos de conhecimento, 
caracterização e leitura, essencialmente por fotointerpretação, complementada por trabalho de 
campo, com recurso à Cartografia de O upaç oàdeà“olosàCO“ ,àela o adaàpeloàCe t oàNa io alà
de Informação Geográfica e aferida através de interpretação de fotografia aérea. 
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No que respeita aos Solos, tendo como base a cartografia de solos referida, verifica-se que no 
traçado em estudo predominam as unidades pedológicas dos Cambissolos Húmicos (Bh2) e 
Litossolos Eutricos (Ie2); estes ocorrendo nos grupos dos Cambissolos Húmicos graníticos que 
associam os grupos dos Regossolos e Litólicos; dos Cambisolos Húmicos associados a solos 
sedimentares e Luvissolos; e os Litossolos Eutricos de origem xistenta associados a Luvissolos (solos 
sedimentares de acumulação) e Litossolos de xistos e grauvaques.  

Estes solos distribuem-se de forma uniforme e constante pelas alternativas A e B, conforme 
intercetam formações graníticas ou xistos e são caracterizados por uma espessura entre os 50 e 
100 cm, com pequeno risco de erosão, sendo solos com fertilidade mediana a baixa, devido 
essencialmente à grande fração de material grosseiro. Os restantes solos da área são caracterizados 
por solos de aluvião que dominam as zonas de vale e estão associados à presença de linhas de água 
e às respetivas planícies aluviais e, obviamente, zonas de acumulação. Têm uma aptidão agrícola 
elevada e um risco potencial de erosão médio.  

Na área em estudo ocorrem principalmente: ao longo de todo o Vale de Vilariça, a norte do 
Mondego (zona inicial do projeto) e no encaixe suave das linhas de água tributárias, integrando a 
classe de capacidade de uso A – Aptidão Agrícola, encontrando-se em grande parte classificados 
como Reserva Agrícola Nacional (RAN). Efetivamente, as áreas de aluvião são as mais importantes 
com solos integrados sob o regime da RAN, por integrarem solos com elevado potencial ao uso 
agrícola, muito férteis e de fácil mobilização, sempre associados à presença de linhas de água.  

Nas zonas de maior altitude, zonas de cabeceira e cumeadas de solos mais fracos, ocorrem as áreas 
de matagal baixo de proteção, podendo ainda observar-se a manutenção a meia-encosta de soutos 
(castanheiros).  

A ocupação do solo está correlacionada com a orografia, nomeadamente com a exposição de 
encostas e a sua superfície. A área de estudo apresenta uma considerável diversidade 
relativamente às características do seu relevo, apresentando arribas rochosas bastante acentuadas 
nas margens dos principais rios e terrenos planos e extensos com boas hortas, lameiros e terras de 
cereais. 

Ao longo de todo o traçado em estudo dominam os solos de considerável aptidão agrológica, 
nomeadamente nas baixas adjacentes às principais linhas de água. Em alguns casos, estas manchas 
de solos agrícolas prolongam-se pelas encostas adjacentes de declives suaves, com o terreno 
armado em socalcos muito largos e agricultado, nomeadamente com vinha, olival e pomares com 
uma grande variedade de frutíferas.  

Nesta zona, as áreas agrícolas constituem parcelas de grande dimensão retalhadas na paisagem em 
campos compartimentados, especialmente na envolvente das povoações. Tratam-se 
principalmente de explorações agrícolas de grande dimensão, nas várzeas de regadio, onde se 
cultiva a vinha, as hortícolas e os cereais (nomeadamente pela particularidade dos terrenos de 
centeio).  

Nas encostas suaves, existem vinhas e pratica-se o regadio, com as culturas tradicionais (milho, 
centeio, hortícolas, vinha, olival e amendoal).  

Assim, foi identificado o seguinte perfil de zonamento: uma ocupação agrícola das zonas de baixa 
em extensas várzeas acompanhando as linhas de água, sendo aqui frequentes os designados 
lameiros (pastagens de regadio permanente); encosta ou meia encosta armada de pendente suave 
capaz de suportar culturas cerealíferas (centeio), vinha e pomares; ocupação florestal em altitude, 
cumeadas de matos e floresta aberta a meia encosta abrupta e zonas de festo/cumeadas; nas chãs 
(degraus aplanados a meia encosta), surgem os pomares, alguma vinha, os soutos e os amendoais, 
bosques ou bosquetes de vegetação natural; matos em solos muito pedregosos e de afloramentos 
rochosos e florestas de folhosas, maioritariamente de resinosas, associadas a zonas de cabeceira e 
declives acentuados em solos pobres e muito erodidos. 
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As áreas de cultivo agrícola são a ocupação do solo dominante na zona em estudo, com predomínio 
de pequenas parcelas tipicamente familiares onde ocorrem diversas culturas anuais e 
permanentes, destacando-se as hortícolas, os pomares, os cereais (para forragem e o centeio), o 
olival e a vinha. 

Os microclimas de encosta (por orientação/exposição) e fundo de vale permitem alguma 
diversidade de árvores frutíferas como a cerejeira, a macieira, a laranjeira e, mais especificamente, 
o castanheiro e a amendoeira. Este facto é comum aos concelhos mais a norte, nomeadamente Vila 
Flor, Macedo de Cavaleiros, Vimioso e Bragança. 

A esta ocupação, juntam-se, como uma componente de uso do solo e de conservação do recurso 
muito importante, os lameiros de solos saturados e cobertura verde permanente, utilizados como 
pastagem rica para os animais, que constituem terrenos de pastagem permanente. Os lameiros de 
Vimioso e o Vale da Vilariça que abarcam, essencialmente, os concelhos de Alfândega da Fé, Vila 
Flor e Torre de Moncorvo, são as áreas mais importantes na utilização deste recurso, constituindo 
pastagens de ovinos e bovinos em solos profundos e muito férteis de origem xistenta, embora 
ácidos e com baixos teores de matéria orgânica, em extensa planície fluvial da ribeira da Vilariça.  

Em cotas mais baixas, e frequentemente junto a povoações a meia encosta, ocorrem áreas de 
floresta de folhosas, constituída essencialmente por carvalhos, choupos e algum castanheiro, 
zimbros, loureiros e bétulas, à beira de estradas e caminhos. Nas culturas permanentes, destaca-se 
a vinha, o olival, os soutos de castanheiro e os pomares.  

Na área direta em estudo, ocorrem dois Perímetros de Rega bem definidos e classificados – o 
Aproveitamento Hidroagrícola do Vale de Vilariça e o Aproveitamento Hidroagrícola de Macedo de 
Cavaleiros.  

No Aditamento ao EIA, foram apresentados dois quadros contendo a afetação dos Usos do Solo 
atravessados pelos corredores do projeto, por área e percentagem, em cada um dos 9 troços e das 
duas alternativas previstas (A e B).  

De facto, da caracterização do uso do solo ocupado pelos corredores em estudo, retira-se que em 
média, os corredores considerados para qualquer uma das alternativas interferem com menos de 
%àdeà Meioàu a o àeà I f aest utu as .à E à o t apo to,àesta oàe  causa perto de 15% de 
Olival ,à %àdeà Flo estaàdeàexplo aç o ,à %àdeà Folhosas àouà %àdeà Casta hei o ,àpa aàal àdeà
e aàdeà %à Cultu asàa uais,àpastage s,ài ultos ,à %àdeà Matos ,à %àdeà “o oàeàázi ho ,à %à
deà Vi ha àeà , à%àdeà Po a es àeà , %àdeà Pla osàdeà gua .à 

Esta oà e à ausaà asà segui tesà easà dosà usosà aisà espe ífi os à doà soloà o side adosà oà EIáà
alte ativaàá/alte ativaàB :à / , àhaàdeà Casta hei o ;à , / , àhaàdeà Cultu asàa uais,à
pastage s,à i ulto ;à / , à haà deà Flo estaà deà p oduç o ;à , / , à haà deà Folhosas ;à

, / , à haà deà I f aest utu as ;à , / à haà deà Matos ;à , / , à haà deà Meioà u a o ;à
, / , àhaàdeà Olival ;à / , àhaàdeà Pla osàdeà gua ;à , / , àhaàdeà Po a es ;à , / , à

haàdeà “o oàeàázi ho àeà , / , àhaàdeà Vi ha .à 

Pela leitura dos dados apresentados constata-se que, para os troços 1 e 2, são afetados 
maioritariamente, independentemente da alternativa, matos, culturas anuais, pastagens e incultos. 

Nos troços 3 a 6, são afetados maioritariamente, para ambas as alternativas (A e B), áreas de Matos, 
Sobro e Azinho, Culturas Anuais, Pastagens, Incultos, e Floresta de Produção. Com menor afetação, 
foram identificados os seguintes usos do solo: Folhosas, Infraestruturas, Planos de Água, 
Castanheiros e Meio Urbano. 

No troço 5, comum para as alternativas A e B, destaca-se a afetação de Matos, Sobro e Azinho, e os 
Planos de Água, face ao atravessamento do rio Douro.  
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De entre as culturas regadas temporárias, destacam-se os cereais para grão (ou forragens), 
sobretudo milho e centeio, e as hortícolas. Nas culturas permanentes, destaca-se sobretudo a 
vinha, o olival, os soutos de castanheiro e os pomares.  

Para os troços 7 a 9, há a destacar a afetação de Culturas Anuais, Pastagens, Incultos, Floresta de 
Produção e Matos.  

As áreas agrícolas correspondem maioritariamente às zonas húmidas junto dos principais cursos de 
água associadas à RAN, encontrando-se também grandemente associadas aos Aproveitamentos 
Hidroagrícolas e Regadios Tradicionais (culturas temporárias), à zona de vinhas inclusa na Região 
Demarcada do Douro (RDD) e ADV, ou situando-se junto aos aglomerados urbanos e das principais 
vias (áreas agrícolas heterogéneas constituídas por parcelas com ocupação diversa), mantendo o 
carácter do mosaico rural típico desta região.  

Grande parte dos solos agrícolas afetados está classificada como solos da Reserva Agrícola Nacional 
(RAN), e ocorre com maior frequência ao longo da alternativa A, que percorre longitudinalmente 
praticamente toda a série aluvionar do Vale Agrícola da Vilariça, com singular importância, tanto 
ao nível económico para as populações, como da paisagem agrícola e do património cultural.  

Verifica-se que o troço 1 afeta cerca de 7%, para a alternativa B, e 11%, para a alternativa A, de 
solos RAN, enquanto a afetação de RAN pelo troço 2 varia entre cerca de 32% (alternativa B) e 43% 
(alternativa A). Nestes troços, a afetação de áreas RAN é superior para a alternativa A. 

Nos troços 3 a 6, existe afetação de solos de RAN em todas as alternativas, sendo que, no troço 3, 
a alternativa B possui uma maior afetação, uma vez que atravessa uma grande extensão na zona 
de solos aluvionares da várzea de Chãs. No Troço 4, verifica-se que ambas as alternativas têm 
grande afetação de solos da RAN, e no Troço 6, a alternativa A atravessa longitudinalmente a várzea 
de solos agrologicamente valiosos da baixa de Vilariça, integrados no Aproveitamento Hidroagrícola 
(AH) do Vale da Vilariça, enquanto o Traçado B, o faz de forma limítrofe.  

Salienta-se ainda a afetação do Aproveitamento Hidroagrícola de Macedo de Cavaleiros (neste 
concelho, troço 7), para além do Regadio de Serapicos (concelho de Bragança, troço 8). 

O Aproveitamento Hidroagrícola de Macedo de Cavaleiros possui uma área de 5300 ha, com cerca 
de 1000 beneficiários. Inclui os Blocos de Macedo, Salselas e Cortiços, com água adutora a partir da  

Para além da afetação resultante da colocação da tubagem, existe ainda a acrescentar a área de 
ocupação permanente, decorrente da construção das estações de Junção previstas (JCT), cujos usos 
se encontram identificados no EIA, por alternativa. 

Deste modo, na alternativa A, no que diz respeito aos Troços 1, 4 e 6, os usos do solo com maior 
afetação são o olival, seguindo-se os matos (Troços 2, 6 e 9) e por último a vinha. Nos Troços 7 e 8 
destaca-se a afetação de Culturas anuais, Pastagens e Incultos.  

Na alternativa B, nos Troços 6 e 9, verifica-se maior afetação de matos, seguindo-se as culturas 
anuais, pastagens e incultos, com especial incidência de afetação nos Troços 2, 4, 6, 7 e 8 e o olival, 
para o troço 1. 

Destaca-se ainda a travessia dos Perímetros Florestais da Serra de Nogueira (troço 7, concelho de 
Bragança) e de Avelanoso (troço 9, concelho de Vimioso).  

Em síntese, constata-se que os espaços agrícolas integrados na RAN, bem como outros espaços com 
características adequadas ao desenvolvimento de atividades agrícolas surgem, nos corredores em 
análise, com uma afetação muito significativa, em ambas as alternativas, destacando-se a vinha, o 
olival e outras culturas temporárias, que assumem particular importância económica nesta região.  

Para além disso, são afetadas, permanentemente, importantes manchas de matos de 
características mediterrânicas, e de Sobro e Azinho que assumem, para além de um importante 
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recurso natural e económico da região, especial importância no que diz respeito à paisagem, 
atendendo que integram o mosaico paisagístico da área classificada do ADV.  

A implantação do projeto apresenta repercussões distintas consoante a tipologia de uso afetada. 
No EIA é identificada a afetação de cada classe de ocupação, tendo em conta a faixa de servidão 
considerada nas fases de construção (genericamente 20 metros) e exploração (n.º 4 do artigo 10.º 
do Decreto-Lei n.º 8/2000, de 8 de fevereiro).  

Dada a grande extensão da área a analisar, e uma vez tratar-se de um processo apresentado em 
fase de projeto base, foi mencionado no EIA que, nesta fase do estudo, se optou por uma 
caracterização de forma mais global por tipologia de uso (florestal, agrícola, inculto e, dentro destas 
as que induzem impactes negativos mais significativos) para melhor perceção dos principais usos 
do solo no território afetados pelo projeto, cuja significância se reflete na dimensão e 
condicionamentos no solo gerados pela respetiva servidão.  

O EIA efetua o cálculo dos usos afetados, considerando as faixas de afetação direta pela ação de 
desmatação e implantação da estrutura do gasoduto pelos usos identificados. Foi mencionado que 
nesta contabilização, e de modo conservador, considerou-se a faixa de servidão mais alargada em 
todas as classes, ou seja, 20 m.  

No entanto, atendendo à fase em que o projeto se encontra, nesta contabilização não está 
contemplada a área necessária para a abertura dos acessos de trabalho, nem a área necessária para 
a criação da plataforma de trabalho para a execução do atravessamento e que, dada a orografia da 
área em estudo, poderá vir a ser substancial.  

No Aditamento ao EIA, foi apresentado um quadro contendo a síntese dos principais impactes 
identificados para o solo e os usos do solo, para as fases de construção e de exploração, verificando-
se, o seguinte:  

 A principal ação impactante do projeto sobre os solos e uso do solo consiste na abertura 
de valas e na definição de acessos longitudinais à obra ao longo de todo o percurso da 
estrutura do gasoduto, e que poderá incluir o abate de árvores, que ocorre na fase de 
construção, onde se verificam os maiores impactes, os quais se poderão prolongar para a 
fase de exploração; 

 Para a vinha, os impactes na fase de construção e de exploração são negativos, diretos, 
certos, permanentes, irreversíveis, de magnitude elevada, não minimizáveis e muito 
significativos, uma vez que, apesar de no EIA vir referido que algumas culturas anuais, de 
entre as quais a vinha, poderão ser vir a ser restabelecidas após a implantação da estrutura 
do gasoduto, verifica-se, para esta cultura, que tal não é possível, atendendo aos processos 
de mobilização do solo, que não são compatíveis com esta infraestrutura, na zona da faixa 
de servidão. A afetação ocorre em ambas as alternativas, apresentando grande 
expressividade nos troços 3 a 6;  

 Em relação aos terrenos ocupados com culturas temporárias, forrageiras (milho ou 
centeio), nas áreas de campos de agricultura heterogénea e de grande variabilidade 
sazonal, mosaicos imbricados e com culturas alternadas, mesmo por curtos períodos e/ou 
parcelas com mais de uma cultura instalada, e áreas de RAN, os impactes na fase de 
construção foram classificados no EIA, para a instalação da tubagem, como negativos, 
diretos, certos, temporários, parcialmente reversíveis, de magnitude moderada a elevada, 
minimizáveis e pouco significativos; 

 As áreas de RAN com maior expressividade ocorrem ao longo do traçado no troço 6 
(Alternativa A), correspondendo essencialmente à afetação do Aproveitamento 
Hidroagrícola do Vale da Vilariça. Refere-se ainda, percentagens expressivas de ocupação 
no troço 2 (ambas as alternativas), troço 3 (Alternativa B), troço 4 e troço 9 (ambas as 
alternativas). Assim, considerando a afetação expressiva destas áreas e tendo em conta as 
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ações de desmatação das culturas com o arranque das mesmas na preparação da faixa de 
obra para instalação do gasoduto, e ainda as restrições impostas na zona da faixa de 
servidão e da zona de implantação das estações de junção, que origina a alteração por 
perda e ou redução do potencial agrológico dos solos, para além da perda económica das 
populações que subsistem da terra, sobretudo no Vale da Vilariça, considera-se que os 
impactes são significativos; 

 No que diz respeito à afetação de áreas de olival, soutos e pomares, bem como de 
exemplares de sobreiros e azinheiras, o impacte foi classificado no EIA, para as fases de 
construção e de exploração, como negativo, direto, certo, permanente, irreversível, de 
magnitude moderada e significativo, considerando as ações de desmatação, e atendendo 
ao facto do seu restabelecimento não poder ocorrer ao longo da faixa de servidão do 
gasoduto, gerando perda de recurso económico e social. Destaca-se a afetação de Olival e 
de Pomares no troço 6 da alternativa A; 

 Em relação à afetação de áreas florestais, quer de folhosas, quer de povoamentos de 
produção, a manutenção da densidade arbórea não poderá ser mantida, resultando uma 
faixa sem cobertura arbórea, dada a necessidade de abate de alguns exemplares e cuja 
servidão não permite o estabelecimento do povoamento arbóreo por transplante ou novas 
plantações, implicando uma perda de rendimento significativa para as populações. Assim, 
para as fases de construção e de exploração, os impactes serão negativos, diretos, certos, 
permanentes, irreversíveis, de magnitude elevada e significativos. Esta afetação é mais 
expressiva na alternativa B; 

 A interferência em áreas de matos mediterrânicos e terrenos incultos, ainda que 
eventualmente utilizados como pastos naturais, e contrariamente ao mencionado no EIA, 
induz impactes ambientais de grande relevância, sobretudo no que diz respeito aos matos, 
uma vez que são destruídas as manchas contínuas existentes, que caracterizam a paisagem 
natural desta zona, para além de levar décadas para poderem ser repostas. Assim, para as 
fases de construção e de exploração, os impactes serão negativos, diretos, certos, 
permanentes, irreversíveis, de magnitude elevada e significativos, sendo esta afetação mais 
significativa na alternativa B; 

 Em relação aos impactes sobre o Aproveitamento Hidroagrícola do Vale da Vilariça, verifica-
se, para o Troço 6 da alternativa A, que é afetada uma extensão muito significativa, pelo 
que os impactes são, para as fases de construção e de exploração, negativos, diretos, 
certos, permanentes, irreversíveis, de magnitude elevada e muito significativos, face à 
importância crescente das obras de aproveitamento hidroagrícola no desenvolvimento 
económico e social desta zona; 

 Na zona de implantação das estações de junção (JCT 14200; JCT 14300 e JCT 14400), a 
instalar nos troços 4 e 6, a afetação do solo é permanente. Nestes locais verifica-se a 
afetação de olival, matos, vinha e culturas anuais, pastagens e incultos, pelo que os 
impactes são negativos, diretos, certos, permanentes, irreversíveis, de magnitude elevada, 
não minimizáveis e muito significativos; 

Por outro lado, atendendo aos espaços florestais presentes no troço 1 e 2, o impacte, negativo, foi 
considerado medianamente significativo, devido à perda irreversível de povoamento arbóreo 
existente. Contudo, tratando-se de uma região na qual o risco de incêndio é muito elevado, estas 
faixas de implantação do gasoduto em áreas florestais, poderão funcionar como acesso mais fácil a 
estas áreas, funcionando como aceiros e mesmo áreas de corta-fogo. 

Em relação à fase de desativação, o EIA menciona que, no caso da eventual desativação da estrutura 
do gasoduto, prevê-se a ocorrência de impactes positivos decorrentes da libertação do solo e da 
desmontagem das estruturas com retirada de materiais exógenos (betão, ferro etc.), com reposição 
de solo local. A desativação do projeto permitirá retirar as restrições à construção e plantação de 
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árvores e de algumas culturas, imposta pelo regime de servidão. Assim, foi mencionado que será 
um impacte positivo, pelo facto de atender ao restabelecimento de um sistema natural, embora 
pouco significativo.  

Por último, no que diz respeito aos impactes cumulativos, no Aditamento ao EIA foram 
identificados, para o fator em análise, projetos existentes, previstos ou em construção na zona de 
desenvolvimento do gasoduto e que poderão contribuir para, cumulativamente, acrescer em 
impactes ambientais sobre o território atravessado, nomeadamente:  

 Aproveitamento Hidroelétrico do Baixo Sabor (AHBS);  

 Subestação do Pocinho;  

 Linhas de Muito Alta Tensão, entre elas a Linha Elétrica entre o Escalão de Montante do 
AHBS e a Subestação do Pocinho, a 220kV (ainda que esta não seja intercetada pelo 
projeto);  

 Principais Estradas – IP2, A4, IC5;  

 Prolongamento do Gasoduto e Estação de Celorico da Beira (existente). 

Foi ainda apresentado, para o fator em análise, um quadro Síntese de Impactes Cumulativos, 
verificando-se a existência de impactes cumulativos nos seguintes troços:  

 Aproveitamento Hidroelétrico do Baixo Sabor, no Troço 6 (a nascente dos corredores e 
traçados alternativos) – Existem impactes cumulativos na ocupação e transformação do 
solo, para as fases de construção e de exploração. Para além disso, verificam-se impacte 
cumulativos com as medidas compensatórias do Baixo Sabor com sobreposição no Troço 
6, no Troço 8 e no Troço 9.  

No aditamento ao EIA vem exposto que, no Troço 6, se identificou a presença destas áreas 
apenas dentro do corredor de estudo da alternativa A, designadamente em quatro áreas 
sujeitas às seguintes medidas compensatórias:  

 Recuperação e Valorização da Galeria Ripícola (Locais 1, 2, 3 e 4); 

 Um Açude (Local 2), na zona de Vilariça;  

 Habitat dos Abelharucos (Local 1);  

 Melhoria do habitat piscícola – Lunkers (abrigos de desova) (Local 3).  

Referem ainda que a sobreposição do traçado de anteprojeto com estas áreas prevê que 
existaà i te fe iaà o àasà a hasàdeà ‘e upe aç oàeàValo izaç oàdaàGale iaà‘ipí ola à
dos locais 2, 3 e 4.  

A Alternativa B não se sobrepõe a quaisquer áreas sujeitas a medidas compensatórias;  

 Linhas Elétricas, no Troço 3 da alternativa A, no Troço 4 das alternativas A e B, no Troço 6 
das alternativas A e B – Verificam-se impactes cumulativos pelo Corte da vegetação 
arbórea.  

Assim, os principais impactes cumulativos do projeto em estudo ocorrem durante a fase de 
construção, prolongando-se para a fase de exploração, tendo sido classificados como negativos, 
diretos, localizados, podendo vir a ser permanentes e irreversíveis, dependendo do uso de solo em 
presença.  

Face ao exposto, e no que respeita aos troços 1 e 2, conclui-se que os principais impactes 
significativos ocorrem em áreas afetas a solos de elevada aptidão agrícola coincidentes com solos 
integrados em RAN. Estes ocorrem com maior frequência ao longo da alternativa A. 
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Por outro lado, quanto ao uso do solo, conforme referido anteriormente, os principais impactes 
decorrem dos atravessamentos de áreas de ocupação arbórea, nas quais a faixa de servidão 
implicará, por um lado o abate de exemplares arbóreos e por outro a impossibilidade de 
restabelecimento florestal. 

Tendo em consideração as especificidades da região afetada, bem como o tipo de afetação 
verificada, para os troços 1 e 2 considera-se que a alternativa B se apresenta como mais favorável. 

Já no que diz respeito aos troços 3 a 9, considera-se que os impactes nas fases de construção e de 
exploração são negativos, muito significativos e não minimizáveis, para ambas as alternativas, 
atendendo que: 

 Existe uma afetação cumulativa expressiva de áreas de vinha, matos mediterrânicos, olival, 
áreas florestais e áreas agrícolas produtivas, grande parte das quais inseridas em RAN; 

 As ações de desmatação das culturas, com o arranque das mesmas, e o abate de espécies 
arbóreas necessário para a preparação da faixa de obra para instalação do gasoduto, e 
ainda as restrições impostas na zona da faixa de servidão e da zona de implantação das 
estações de junção (JCT), que originam a alteração por perda permanente e/ou redução do 
potencial agrológico dos solos, a destruição de manchas contínuas de mato que 
caracterizam a paisagem natural desta zona e a perda económica das populações que 
subsistem da terra, sobretudo no Vale da Vilariça, e da floresta. 

 

6.3 QUALIDADE DO AR  

Foi efetuada a caracterização da situação de referência com base na caracterização das emissões 
inventariadas para a zona em estudo e na análise de dados meteorológicos relevantes.  

A caracterização da qualidade do ar foi efetuada com base nos valores registados na estação de 
medição de qualidade do ar do Douro Norte, por ser a única estação do Interior Norte, e nesse 
sentido, mais próxima do território atravessado pelo gasoduto em estudo e localizar-se num 
território com características semelhantes.  

Ainda que não tenham sido analisados os dados da qualidade do ar monitorizados na Região Centro, 
a situação em termos da qualidade do ar para a zona em apreço, são idênticos. 

Foi consultadoàoàI ve t ioàNa io alàdeàE iss esàát osf i asà INE‘Pá ,àe àpa ti ula àoà Relatório 
sobre emissões de poluentes atmosféricos por Concelho no ano 2009 relativo a gases acidificantes 
e eutrofizantes, precursores de ozono, partículas, metais pesados e gases com efeito de estufa. 
Versão de novembro de 2011 ,àp oduzidoàpelaàáPá,à o eada e te,à oà ueàseà efe eàaosàdadosà
totais por concelho, relativos ao ano de 2009.  

No que se refere a fontes poluentes, a área abrangida pelo projeto em estudo é muito parca, sendo 
de referir que existem poucas indústrias poluentes na área. Os principais estabelecimentos 
industriais existentes na área envolvente do gasoduto com influência na qualidade do ar, devido à 
atividade que promovem, são algumas pedreiras, responsáveis pela Emissão de Partículas em 
Suspensão na região, tendo igualmente sido identificada a Zona Industrial de Macedo de Cavaleiros, 
sendo, contudo, esta área composta essencialmente por pequenos armazéns e oficinas e indústria 
transformadora, com atividades sem grande significado para a qualidade do ar da região. 

Ao nível local, na envolvente próxima do traçado, o tráfego rodoviário é a principal fonte de 
poluição atmosférica responsável pela emissão de poluentes, nomeadamente: Monóxido de 
Carbono, Óxidos de Azoto, Metais Pesados e Partículas em Suspensão, sendo de referir o IP2, 
IP4/A4, IC5 e EN102 como as principais vias rodoviárias na área de estudo, assim como diversas 
estradas nacionais. É importante referir os caminhos de terra batida existentes na área de estudo, 
que originam o aumento de partículas em suspensão, principalmente em situações críticas do estio, 
sendo esta uma ocorrência local e temporária.  
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Após a análise do Relatório acima referido, foi possível verificar que todos os concelhos apresentam 
valores semelhantes e sempre inferiores à média nacional, o que traduz as caraterísticas deste 
território e a inexistência de fontes poluidoras significativas.  

Neste seguimento, e após a análise dos dados da estação acima referida, é possível afirmar que a 
qualidade do ar na área em estudo é globalmente boa.  

Foram identificados impactes na qualidade do ar resultantes das fases de construção, de exploração 
e desativação.  

Durante a fase de construção, prevê-se a ocorrência de impactes negativos na qualidade do ar local, 
gerados pelas emissões produzidas por diversas atividades, todas responsáveis pela emissão de 
partículas, nomeadamente:  

 Instalação e funcionamento do estaleiro – Os problemas de poluição atmosférica estão 
fundamentalmente relacionados com a emissão de poeiras. Estima-se que estes impactes 
se façam sentir na envolvente direta dos estaleiros. De acordo como o EIA, a localização 
dos estaleiros será criteriosamente selecionada, evitando a proximidade a aglomerados e 
áreas mais sensíveis, sendo privilegiadas áreas já infraestruturadas para este tipo de 
instalação. Desta forma, é expectável que os impactes sejam pouco significativos;  

 Movimentações de terras – Escavações e terraplenagens na frente de obra para abertura e 
cobertura da vala, onde será colocada a tubagem do gasoduto, e a abertura da pista de 
acesso adjacente à vala e construção da plataforma das estações. Os principais impactes 
ao nível da qualidade do ar estão relacionados com a emissão de poeiras associada a estas 
ações, pela exposição de superfícies de solo à ação do vento. De facto, em resultado da 
mobilização do solo, da fraca coesão entre as suas partículas, da baixa humidade e da 
inexistência de uma cobertura vegetal, há maior suscetibilidade de ocorrer remoção de 
partículas do solo por erosão eólica. A ocorrência destes fenómenos depende das 
características do solo (granulometria, teor de humidade, exposição ao vento), das 
características erosivas do vento (velocidade, turbulência) e restringe-se aos períodos do 
ano em que ocorre uma menor pluviosidade e a temperatura do ar é mais elevada, e 
consequentemente, o solo se encontra mais seco e menos coeso. A magnitude dos 
impactes negativos gerados está dependente da presença de recetores sensíveis, o que na 
área em questão assume pouca relevância, prevendo-se impactes negativos pouco 
significativos, temporários e localizados;  

 Circulação de veículos afetos à obra – As emissões de partículas resultantes da operação e 
circulação de veículos e máquinas nas áreas de construção e acessos, em particular, em vias 
não pavimentadas, poderão assumir algum significado. Além de partículas, os veículos, 
máquinas e equipamentos envolvidos nos trabalhos de construção são, igualmente, 
responsáveis pela emissão de poluentes atmosféricos característicos do tráfego rodoviário 
pesado, nomeadamente, monóxido de carbono (CO), óxidos de azoto (NOx) e 
hidrocarbonetos. Face à natureza do projeto, não é de esperar valores de tráfego 
suscetíveis de afetarem a qualidade do ar. 

Em síntese, os impactes induzidos nesta fase, embora negativos, consideram-se reduzidos, 
atendendo ao seu carácter temporário e localizado, sendo na sua maioria passíveis de minimização 
mediante a adoção de medidas de mitigação.  

Na fase de exploração, e em situação de funcionamento normal, os impactes sobre a qualidade do 
ar resultam das purgas de gás natural que é necessário efetuar em situações específicas de 
manutenção. Dado que os volumes de gás natural purgados são muito pequenos, considera-se que 
o impacte resultante é pouco significativo e de âmbito muito localizado.  
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Refere-se ainda a ocorrência pontual decorrente das ações de manutenção cujos impactes resultam 
das mesmas ações referidas na fase de construção, sendo contudo intervenções mais pontuais e 
não significativas para a qualidade do ar.  

A fase de desativação inclui ações muito semelhantes às da fase de construção, com movimentação 
de pessoas e maquinaria para remoção de todas as estruturas. Deste modo, os impactes 
expectáveis na qualidade do ar são semelhantes aos referidos para a fase de construção, ou seja, 
negativos, temporários, localizados e pouco significativos. 

Relativamente aos impactes cumulativos, decorrentes da construção do projeto, em termos de 
qualidade do ar, são muito reduzidos. As atividades que, cumulativamente com o projeto em 
estudo contribuem para impactes neste descritor, dizem respeito à circulação rodoviária e à 
atividade das pedreiras existentes na região.  

De modo indireto, considera-se que a promoção do recurso a gás em detrimento de outros 
combustíveis fósseis trará benefícios para a qualidade do ar. Estes impactes são positivos, indiretos, 
transfronteiriços e de significância diretamente dependente dos incentivos que venham a ser 
desenvolvidos e da mudança no consumo para este tipo de recurso energético.  

Dado que não é esperado agravamento significativo da qualidade do ar na zona em estudo na 
sequência da implementação do projeto, é considerado dispensável a existência de um plano de 
monitorização da qualidade do ar. 

Comparando as alternativas apresentadas, no âmbito deste descritor, considera-se que os impactes 
são semelhantes, independentemente da alternativa que venha a ser selecionada.  

Nesse sentido, entende-se que as duas alternativas de traçado são igualmente viáveis em todos os 
troços e não existem fatores que, ao nível da qualidade do ar, pesem significativamente no sentido 
de selecionar uma solução em detrimento da outra.  

 

6.4 RECURSOS HÍDRICOS 

Em termos de Regiões Hidrográficas, a maior parte do traçado encontra-se na RH3 – Douro, 
encontrando-se um troço inicial na RH4 – Vouga, Mondego e Lis, mais concretamente na bacia 
hidrográfica do rio Mondego. 

Na bacia do Mondego, as principais linhas de água atravessadas pelo gasoduto são o ribeiro dos 
Tamanhos (troço 1, alternativas A e B) e Ribeiro de Frechão (troço 1, alternativa A). Estes ribeiros 
são afluentes diretos do rio Mondego. Na envolvente destas linhas de água, há áreas REN da 
tipologiaà zo asàa eaçadasàpo à heias ,à ueàoàgasodutoàat avessa.àNoàt oçoà ,àaàalte ativaàBào upaà
maio à eaà‘ENà ueàaàalte ativaàá,à asàtipologiasà Ca e ei asàdeàli hasàdeà gua ,à eaàdeà xi aà
i filt aç o ,à easà o à is oàdeàe os o àeà zo asàa eaçadasàpelasà heias . 

Na bacia do Douro, as principais linhas de água atravessadas são a ribeira do Freixo, ribeira das 
Moitas, ribeira do Prado, ribeira de Marialva, ribeira da Centieira (afluentes diretos do rio Côa), 
ribeira da Vilariça, ribeiro Grande, ribeira de Roios, ribeira da Laça, ribeira do Macedinho, ribeira da 
Freixeda, ribeira de Carvalhais, rio Azibo, ribeira de Piame, ribeira do Azibeiro, ribeira de Vilalva, 
ribeira de Veados (afluentes diretos do rio Sabor), rio Sabor, rio Douro e rio Maçãs. 

Este projeto vai desenvolver-seàe à easà‘EN,à lassifi adasàe àv iasàtipologias,àtaisà o oà easà
estrat gi asàdeàp oteç oàeà e a gaàdeàa uífe os ,à u sosàdeà guaàeà espetivosàleitosàeà a ge s ,à
zo asàa eaçadasàpelasà heias àeà easàdeàelevadoà is oàdeàe os oàhíd i aàdoàsolo . 

Este projeto desenvolve-se no Maciço Hespérico, constituído essencialmente por xistos e granitos, 
hidrogeologicamente conhecido por Maciço Antigo Indiferenciado, de baixa condutividade 
hidráulica e de escassa capacidade aquífera, podendo no entanto haver aquíferos livres, 
descontínuos e de baixa produtividade. 
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As ações potenciadoras de impactes ambientais sobre os recursos hídricos são essencialmente 
provocadas na fase de construção pela instalação de estaleiros/parques de materiais, trabalhos de 
desmatação para abertura da faixa de obra e a realização de escavações para abertura da vala, em 
especial nas zonas de atravessamento de linhas de água. Estes impactes resultarão essencialmente 
no aumento da erosão do solo, na alteração da permeabilidade do solo, na eventual obstrução 
temporária do escoamento das linhas de água e na afetação da vegetação ripícola. 

Relativamente aos recursos hídricos superficiais, o atravessamento das linhas de água é 
genericamente desenvolvido com abertura de valas, pelo desvio temporário da linha de água, e 
posterior restabelecimento do leito natural da linha de água. 

A interferência do projeto com as linhas de água intercetadas é temporária (apenas durante a fase 
de construção) sendo restabelecida a continuidade do sistema hidrológico após a intervenção. Os 
impactes ambientais esperados em resultado da execução dos atravessamentos das linhas de água, 
se cumpridas as adequadas medidas de minimização, consideram-se negativos, temporários, 
localizados, de reduzida a moderada magnitude e reversíveis.  

Para o atravessamento do rio Douro será efetuada uma perfuração horizontal dirigida (HDD). Este 
todoàdeàat avessa e toà àe à tú el àsu te eo,àpeloà ueàseàp ev à ueà oàve haàaàexisti à

qualquer interferência com a albufeira da Valeira e respetiva faixa de proteção. Contudo, caso 
venha a haver algum tipo de interferência com a faixa de proteção (100 m) na saída do túnel, esta 
será bastante localizada. Assim, e considerando a adoção de medidas de minimização, considera-
se que o impacte poderá ser, no pior cenário, negativo, temporário, localizado, de reduzida 
magnitude, minimizável, reversível, e pouco significativo.  

Todas as intervenções em leitos e/ou margens de linhas de água necessitam de ser previamente 
tituladas. 

Nas zonas ameaçadas pelas cheias, os trabalhos de construção serão executados em período mais 
seco, de modo a minimizar a probabilidade de ocorrência de obstruções significativas ao 
escoamento, pelo que se considera que o impacte nestas zonas será negativo, de reduzida 
magnitude, sazonal, localizado, reversível, minimizável e pouco significativo. 

Os impactes ambientais associados à instalação de estaleiros/parques de materiais, desmatação e 
movimentação de terras, consideram-se localizados, temporários e não significativos, se adotadas 
as adequadas medidas de minimização. 

Em resultado da construção das estações, irá existir localmente um aumento da área de 
impermeabilização do solo, sendo afetado o binómio escorrência superficial/infiltração no solo. 
Assim, ao diminuir a recarga subterrânea, aumenta a escorrência superficial. No entanto, uma vez 
que se prevê que esta alteração ocorra apenas a nível local, considera-se que o impacte ambiental 
resultante não será significativo se tomadas as medidas de minimização adequadas. 

Na fase de exploração, poderá haver necessidade de algumas ações de manutenção que impliquem 
a abertura da vala para acesso à tubagem, sendo o respetivo impacte semelhante ao da fase de 
construção, mas a probabilidade desta ocorrência é baixa, sendo portanto um impacte ambiental 
não significativo. 

Relativamente aos recursos hídricos subterrâneos, atendendo a que o projeto se desenvolve sobre 
o maciço antigo, de um modo geral, as formações geológicas atravessadas não apresentam aptidão 
aquífera significativa, predominando formações de reduzida permeabilidade, pelo que o impacte 
ambiental provocado pela implantação do gasoduto tem pouco significado. No entanto, ao longo 
do traçado do gasoduto existem zonas com maior importância ao nível dos recursos hídricos 
su te eos,à o eada e teà a e ei asàdeàli hasàdeà gua àeà easàdeà xi aài filt aç o ,à ueà
podem ser afetadas. Ainda assim, devido ao carácter localizado das ações de construção, o impacte 
ambiental associado considera-se negativo, moderado, reversível e não significativo. 
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Na fase de exploração não se prevê qualquer novo impacte ambiental sobre os recursos hídricos 
subterrâneos, exceto nos locais em que o nível freático se encontra acima da cota da base da vala, 
que pode ocorrer em zonas de aluvião na envolvente dos atravessamentos das linhas de água ou 
depósitos quaternários, em que pode haver interferência desta infraestrutura no escoamento 
subterrâneo. No entanto, como o diâmetro da tubagem é de apenas 700 mm, considera-se que 
esta interferência será bastante localizada, podendo haver repercussões em apenas alguns metros. 
Deste modo, o impacte ambiental associado considera-se negativo, provável, permanente, de 
magnitude reduzida, local e pouco significativo. 

Por outro lado, no que se refere à qualidade da água, considera-se que serão as intervenções mais 
diretas, a efetuar no atravessamento das linhas de água, as indutoras de maiores impactes 
ambientais. As intervenções no leito, com movimentação de terras e maquinaria, podem induzir 
um aumento dos sólidos em suspensão na zona imediatamente a jusante da intervenção. Estes 
efeitos são localizados, reversíveis e de baixo significado. 

Para além dos impactes anteriormente referidos, deve considerar-se também os impactes 
associados à exploração do estaleiro, desmatação, movimentação de terras e de equipamentos. 
Nos estaleiros estão previstas ligações de drenagem dos esgotos a destinos finais adequados, assim 
como a utilização de bacias de retenção nas zonas de manuseamento de óleos e/ou combustíveis, 
não se prevendo que estes efluentes líquidos afetem os recursos hídricos. 

Na desmatação e na movimentação de terras com o equipamento, prevê-se que possa ocorrer um 
aumento de sólidos suspensos nas linhas de água mais próximas, mas apenas a nível local e 
temporariamente. Em resultado da movimentação do equipamento, podem ocorrer derrames 
acidentais de hidrocarbonetos. O impacte ambiental associado estima-se como negativo, 
localizado, reversível, de baixa magnitude e não significativo, se tomadas as adequadas medidas de 
minimização. 

Apesar de não estar previsto efetuar a desativação do gasoduto, considera-se que quando esta 
ocorrer os impactes ambientais sobre os recursos hídricos superficiais, subterrâneos, assim como 
relativamente à eventual alteração da sua qualidade são essencialmente idênticos aos da fase de 
construção. Estes impactes são considerados temporários, localizados, reversíveis e pouco 
significativos, se tomadas as medidas de minimização adequadas. 

O EIA considera como impactes cumulativos os resultantes da construção do gasoduto em território 
Espanhol. Estes impactes no meio hídrico são considerados pouco significativos, dado que esta 
estrutura linear é pouco intrusiva no território e se desenvolve a pequena profundidade. 

No que diz respeito a interferências com o Domínio Hídrico, ambas as alternativas de traçado têm 
implicações com os recursos hídricos, tanto na fase de construção como na fase de exploração, 
apresentando-se de seguida um quadro com um resumo, por troço, de algumas das implicações 
mais significativas: 

Troços Alternativa Observações/condicionantes 

Troço 1 

A Interferência com 51 linhas de água. 

B 
Interferência com 50 linhas de água. 

Proximidade com área de concessão mineira. 

Troço 2 
A 

Interferência com 15 linhas de água. 

Acompanha o IP2. 

B Interferência com 19 linhas de água. 
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Troços Alternativa Observações/condicionantes 

Interfere com zonas ameaçadas por cheias. 

Troço 3 
A Interferência com 32 linhas de água. 

B Interferência com 27 linhas de água. 

Troço 4 

A Interferência com 13 linhas de água. 

B 
Interferência com 11 linhas de água. 

Segue em cumeada de encosta mais inclinada que o traçado A. 

Troço 5 

A Interferência com 23 linhas de água. 

Interferem com Zona Reservada de Proteção da Albufeira da 
Valeira.  

Realizada travessia do Rio Douro, a uma profundidade de cerca 
de 20 m abaixo da rocha, com implantação de conduta de aço 
revestido a PEAD. 

Interferem com a Quinta de Vale Meão. 

B 

Troço 6 

A 

Interferência com 74 linhas de água. 

át avessaàtodoàoàValeàdaàVila iça,ài te fe i doà o àoà Perímetro 
de Rega do Vale da Vilariça àeà Zonas de Cheias Naturais .à 

Atravessa área de Nascentes Naturais (zona de proteção 
alargada e tangente à faixa de proteção intermédia das Águas 
de Bem Saúde).  

Interfere com galeria ripícola. 

B 

Interferência com 100 linhas de água. 

Atravessa área de Nascentes Naturais (zona de proteção 
alargada das Águas de Bem Saúde). 

I te fe iaà po tualà o à oà Perímetro de Rega do Vale da 
Vilariça . 

Troço 7 

A 

Interferência com 31 linhas de água.  

át avessaàpe ue aà Zona de Cheia Natural .à 

Atravessa Ribeiro do Vale do Covo em zona de vale muito 
encaixado. 

Proximidade de perímetro de rega. 

B 
Interferência com 41 linhas de água. 

Proximidade de perímetro de rega. 

Troço 8 
A 

Interferência com 34 linhas de água.  
B 
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Troços Alternativa Observações/condicionantes 

Interferem com ZPE (Conservação de Aves Selvagens) dos rios 
Sabor e Maçãs. 

Atravessam o rio Sabor em zona muito encaixada. 

Troço 9 

A 

Interferência com 14 linhas de água.  

Interfere com ZPE (Conservação de Aves Selvagens) dos rios 
Sabor e Maçãs. 

B 

Interferência com 17 linhas de água.  

Atravessa o rio Maças em zona muito encaixada.  

Interfere com ZPE (Conservação de Aves Selvagens) dos rios 
Sabor e Maçãs. 

Como é possível verificar do quadro acima, ambas as alternativas de traçado apresentam 
implicações ao nível dos recursos hídricos. No entanto, considera-se a alternativa B 
ambientalmente mais favorável do que a alternativa A, atendendo à potencial menor ocupação de 
área de zonas inundáveis e ocupação de menor área nos atravessamentos de leitos e margens de 
linhas de água.  

No sentido de minimizar a interferência com os recursos hídricos, considera-se que o traçado mais 
favorável será o resultante da conjugação das seguintes alternativas: troço 1 (alternativa B), troço 
2 (alternativa A), troço 3 (alternativa B), troço 4 (alternativa A = B), troço 5, troço 6 (alternativa B), 
troço 7 (alternativa B), troço 8 (alternativa A) e troço 9 (alternativa A). 

 

6.5 SISTEMAS ECOLÓGICOS 

O projeto interceta, em ambas as alternativas dos troços 8 e 9, o Sítio Rede Natura 2000 PTCON0021 
– Rio Sabor e Maçãs e a Zona de Proteção Especial PTZPE0037 - Rio Sabor e Maçãs, bem como o 
Sítio Rede Natura 2000 PTCON0023 – Morais na alternativa B do troço 8, conforme Resolução do 
Conselho de Ministros n.º 142/97, de 28 de agosto e Decreto-Lei n.º 384-B/99 de 23 de setembro, 
integradas no Sistema Nacional de Áreas Classificadas, conforme definido no Decreto-Lei n.º 
142/2008, de 24 de julho, na atual redação dada pelo Decreto-Lei n.º 242/2015, de 15 de outubro.  

Para efeitos de caracterização da situação de referência, o EIA considerou e utilizou as 
condicionantes, restrições e servidões de utilidade pública situadas no âmbito das atribuições do 
ICNF, IP, conforme estabelecido no artigo 3º do Decreto-Lei n.º 135/2012, de 29 de junho: 

 Convenção sobre a Vida Selvagem e os Habitats Naturais na Europa ou Convenção de Berna 
(Decreto nº 95/81, de 23 de julho; Decreto-Lei n.º 316/89 de 22 de setembro); 

 Diretivas Aves e Habitats (Decreto-lei nº 140/99, de 24 de abril, republicado pelo Decreto-
lei nº 49/2005, de 24 de fevereiro, com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 156-
A/2013, de 8 de novembro); 

 Medidas de proteção aos povoamentos florestais percorridos por incêndios (Decreto-Lei nº 
327/90, de 22 de outubro, alterado pelo Decreto-Lei nº 55/2007, de 12 de março); 

 Plano Sectorial da Rede Natura 2000 (PSRN2000) - Resolução de Conselho de Ministros nº 
115-A/2008, de 21 de julho; 

 Proteção do azevinho espontâneo (Decreto-Lei nº 423/89, de 4 de dezembro); 
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 Proteção do Lobo-ibérico (Lei nº 90/88, 13 de agosto); 

 Proteção dos montados de sobreiro e de azinheira (Decreto-lei nº 169/2001, de 25 de maio, 
alterado pelo Decreto-lei nº 155/2004, de 30 de junho); 

 Regime florestal (Decreto de 24 de dezembro de 1901 e Decreto de 24 de dezembro de 
1903); 

 Regime Jurídico da Classificação de Arvoredo de Interesse Público (Lei nº 53/2012, de 5 de 
setembro); 

 Regime Jurídico da Conservação da Natureza e da Biodiversidade - Decreto-lei nº 142/2008, 
de 24 de julho, alterado pelo Decreto-lei n.º 242/2015, de 15 de outubro; 

 Regime jurídico das espécies exóticas com caráter invasor (Decreto-Lei nº 565/99, de 21 de 
dezembro). 

Considerou ainda a informação relativa à distribuição de espécies listadas nos anexos do Decreto-
Lei n.º 140/99, de 24 de abril, com a nova redação dada pelo Decreto-Lei n.º 49/2005, de 24 de 
fevereiro e com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 156-A/2013, de 8 de novembro e 
respetivos estatutos de proteção legal e de conservação disponível em: 

 http://www.icnf.pt/portal/naturaclas/rn2000/dir-ave-habit/rel-nac-art-12-diretiva-aves-
2008-2012;  

 Cabral M J (Coord.), Almeida J, Almeida P R, Dellinger T, Ferrand de Almeida N, Oliveira M 
E, Palmeirim J M, Queiroz A I, Rogado L & Santos-Reis M (2005) Livro Vermelho dos 
Vertebrados de Portugal. ICN. Lisboa. 660 pp; 

 Equipa Atlas (2008) Atlas das Aves Nidificantes em Portugal (1999-2005). Instituto da 
Conservação da Natureza e da Biodiversidade, Sociedade Portuguesa para o Estudo das 
Aves, Parque Natural da Madeira e Secretaria Regional do Ambiente e do Mar. Assírio & 
Alvim. Lisboa; 

 ICN (2006) Rede Natura 2000: Peixes dulciaquícolas de interesse comunitário. ICN. Lisboa; 

 Loureiro A, Ferrand de Almeida N, Carretero M A & Paulo O S (eds.) (2008) Atlas dos 
Anfíbios e Répteis de Portugal. ICNB, Lisboa, 257 pp; 

 Palmeirim, J M & Rodrigues L (1992) Plano Nacional de Conservação dos Morcegos 
Cavernícolas. Estudos de Biologia e Conservação da Natureza, 8. SNPRCN; 

 Pimenta V, Barroso I, Álvares F, Ferrão da Costa G, Moreira l., Nascimento J, Petrucci-
Fonseca F, Roque S & Santos E (2005) Situação Populacional do Lobo em Portugal: 
resultados do Censo Nacional 2002/2003. Relatório Técnico. Instituto da conservação da 
Natureza/Grupo Lobo, Lisboa, 158 pp; 

 Reis J (Coord.) (2006) Atlas dos bivalves de água doce em Portugal continental. ICN, Lisboa, 
130 pp. 

Refira-se que a divisão do traçado do projeto em troços, cada um deles com propostas de soluções 
alternativas, permite desagregar a informação, territorializar as opções e a decisão. 

A informação para a caracterização da situação de referência relativa aos sistemas ecológicos 
vegetaç o/ i topos,à Ha itats,à flo aà eà fau a à esultaà deà pesquisa bibliográfica, consulta de 

especialistas e trabalho de campo .àNosà asosàe à ueàoàEIáà efe eàte à ealizadoàt a alhoàdeà a po,à
verifica-se que os períodos não são adequados à recolha de informação para recenseamento e 
caracterização da generalidade dos grupos taxonómicos.  

No caso da vegetação, Habitats e flora a realização de trabalhos de campo em 131 locais de 
a ost age à oàpe íodoàdeà 10 e 14 de Novembro de 2015 à oàpossi ilitaào recenseamento das 

http://www.icnf.pt/portal/naturaclas/rn2000/dir-ave-habit/rel-nac-art-12-diretiva-aves-2008-2012
http://www.icnf.pt/portal/naturaclas/rn2000/dir-ave-habit/rel-nac-art-12-diretiva-aves-2008-2012
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espécies necessário à caracterização devida da situação atual. As referências bibliográficas citadas 
para fontes de informação relativas às espécies da flora têm muito baixa resolução temporal. O 
itadoà Relatório de Implementação da Diretiva Habitats (ICNB, 2008) à est à desatualizado.à áà

informação contida nas fontes de informação citadas tem baixa resolução espacial.  

A informação contida no EIA e relativa às comunidades vegetais presentes na área de estudo 
apresenta valores diferentes para a mesma tipologia de formação vegetal, como seja a título de 
exemplo a informação apresentada para a área ocupada por sobreiro e azinheira, nos capítulos 
elativosàaoàusoàeào upaç oàdoà“olo àeàaosàsiste asàe ol gi os,àoà ueà esultaà u aà a a te izaç oà

da situação atual relativa aos Habitats e flora com muitas debilidades e insuficiências. 

A caracterização da situação de referência relativa às comunidades de vertebrados resulta da 
utilização de informação com resolução decaquilométrica, ou seja informação relativa à 
presença/ausência, e abundância relativa nalguns casos, por quadrículas de 10x10 km. Em geral, 
trata-se de informação relativamente atual embora de baixa resolução espacial, pelo que a 
caraterização da situação atual relativa às comunidades de vertebrados apresenta também muitas 
debilidades. 

A caraterização da situação de referência relativa às comunidades de invertebrados, apesar do 
estatuto legal de algumas espécies, foi realizada apenas por imposição do parecer da CA. Não é 
devidamente considerada a relação entre os elementos do projeto (traçado), as formações vegetais 
recenseadas, a informação relativa à distribuição das espécies e ao seu habitat/biótopo 
preferencial, nomeadamente: 

Espécie Distribuição Habitat 

Cerambix cerdo Troço 2 (alternativa A e B) Bosques de Quercíneas 

Euphydryas aurinia 
Troço 8 (alternativa A e B) 

Troço 9 (alternativa A e B) 
Prados, incultos ou orlas de florestas 

Lucanus cervus Troço 1 (alternativa A e B) Bosques de folhosas 

Verifica-se, deste modo, que também a caracterização da situação de referência relativa às 
comunidades de invertebrados apresenta muitas debilidades. 

Relativamente à avaliação dos impactes, realizada de forma qualitativa, nem sempre foi classificado 
o impacte de acordo com a metodologia de classificação (critérios) proposta. 

Apresenta-se em seguida a síntese dos valores relevantes em cada uma das alternativas propostas, 
nomeadamente: 

 Troço 1: na alternativa A há mais área de sobro e azinho, maior extensão de habitat para 
flora e fauna com interesse de conservação (matos, linhas de água, afloramentos, floresta 
folhosas), bem como mais afastado de abrigo de quirópteros. Verifica-se uma afetação de 
igual extensão de Habitat 91E0, independentemente da alternativa. Verifica-se a existência 
de Habitat adequado à ocorrência de lobo; 

 Troço 2: as alternativas A e B são idênticas. Nas duas há a presença de lobo. Não há uma 
alternativa preferencial; 

 Troço 3: na alternativa A verifica-se maior afetação de matos, folhosas, área de sobreiro e 
azinheira e maior extensão de habitat favorável para fauna. Na alternativa B ocorre habitat 
favorável para Oenanthe leucura (espécie com relevante interesse e em perigo crítico de 
extinção em Portugal), bem como áreas com afloramentos rochosos, que constituem um 
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habitat para flora com interesse de conservação. O habitat favorável para Oenanthe leucura 
é decisivo para a emissão de parecer desfavorável à alternativa B; 

 Troço 4: na alternativa A ocorre menor extensão de áreas naturais de ocorrência de 
espécies de flora com interesse de conservação; 

 Troço 5: este troço não apresenta alternativas, verificando-se afetação de áreas de zimbral, 
sobro e azinhal que constituem o Habitat 9560pt1 – Mesobosques de Querci e Juniperus 
oxicedrus; 

 Troço 6: na alternativa A há menor extensão de áreas com habitats naturais, menor 
extensão de habitat para flora com interesse de conservação e menor extensão de habitat 
favorável para fauna. No entanto, há afetação de áreas sujeitas a medidas compensatórias 
no âmbito do Aproveitamento Hidroelétrico do Baixo Sabor, a qual não é passível de 
minimização, pelo que se emite parecer desfavorável à alternativa A; 

 Troço 7: na alternativa B há menor extensão de áreas com habitats naturais, menor 
extensão de habitat para flora com interesse de conservação e menor extensão de habitat 
favorável para a fauna; 

 Troço 8: ambas as alternativas atravessam o SIC Rios Sabor e Maçãs (PTCON0021) e a ZPE 
Rios Sabor e Maçãs (PTZPE0037) em áreas sensíveis. Estas áreas classificadas foram 
significativamente afetadas pela implementação do Aproveitamento Hidroelétrico do Baixo 
Sabor, pelo que o atravessamento pelo gasoduto em análise nos locais propostos será 
propiciador de impactes cumulativos com efeitos significativos sobre os sistemas 
ecológicos em presença. O estabelecimento da faixa de proteção implica a destruição da 
vegetação com efeitos importantes, em particular nas áreas ripícolas do rio Sabor e para as 
populações de aves e mamíferos que ali ocorrem e que utilizam estas áreas como 
corredores ecológicos.  

Este troço atravessa ainda o centro de atividade da alcateia de lobo-ibérico de Coelhoso-
Parada que constitui, em conjunto com a alcateia de Outeiro-Pinelo, dois dos melhores 
núcleos populacionais da espécie naquela região e que se verão significativamente 
afetados pela implantação deste troço nas áreas propostas. A realização das obras de 
construção do gasoduto, associadas à implementação da faixa de proteção, à abertura de 
acessos e à frequente realização de trabalhos de manutenção, poderão implicar impactes 
significativos sobre esta alcateia.  

Situação idêntica ocorre em relação a ninhos conhecidos de avifauna prioritária, como é o 
caso da águia-real, sendo que, nas proximidades deste ninho, que corresponde também ao 
atravessamento do rio Sabor, não se verificam verdadeiramente alternativas, uma vez que 
estas decorrem praticamente no mesmo espaço. 

Entende-se que os impactes acima descritos não são passíveis de minimização satisfatória, 
pelo que, verificando-se uma incompatibilidade com o disposto no nº 1 do artigo 11º do 
Decreto-Lei nº 140/99, alterado pelos Decretos-Lei nº 49/2005 de 24 de fevereiro e 156-
A/2013 de 8 de novembro, emite-se parecer desfavorável a ambas as alternativas do 
presente troço; 

 Troço 9: ambas as alternativas atravessam o SIC Rios Sabor e Maçãs (PTCON0021) e a ZPE 
Rios Sabor e Maçãs (PTZPE0037) em áreas sensíveis. Tal como se referiu para o troço 
anterior, estas áreas classificadas foram significativamente afetadas pela implementação 
do Aproveitamento Hidroelétrico do Baixo Sabor, pelo que o atravessamento pelo 
gasoduto em análise nos locais propostos será propiciador de impactes cumulativos com 
efeitos significativos sobre os sistemas ecológicos em presença. O estabelecimento da faixa 
de proteção implica a destruição da vegetação com efeitos importantes, em particular nas 
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áreas ripícolas do rio Maçãs e para as populações de aves e mamíferos que ali ocorrem e 
que utilizam estas áreas como corredores ecológicos. 

Não obstante a alternativa B ser considerada preferencial para os sistemas ecológicos pelo 
EIA, esta faz o atravessamento do rio Maçãs num vale muito encaixado, com afloramentos 
rochosos e com presença de carvalhais muito bem conservados, que seriam 
significativamente afetados pelo projeto. 

Por outro lado, este troço atravessa a área de atividade da alcateia de lobo-ibérico de 
Outeiro-Pinelo que se verá significativamente afetada pela implantação deste troço nas 
áreas propostas. A realização das obras de construção do gasoduto, associadas à 
implementação da faixa de proteção, à abertura de acessos e à frequente realização de 
trabalhos de manutenção, com a consequente perturbação associada, poderão implicar 
impactes significativos sobre esta alcateia. 

Entende-se que os impactes acima descritos não são passíveis de minimização satisfatória, 
pelo que, verificando-se uma incompatibilidade com o disposto no nº 1 do artigo 11º do 
Decreto-Lei nº 140/99, alterado pelos Decretos-Lei nº 49/2005 de 24 de fevereiro e 156-
A/2013 de 8 de novembro, emite-se parecer desfavorável a ambas as alternativas do 
presente troço. 

Face ao exposto, e no que se refere aos sistemas ecológicos, verifica-se que a avaliação é favorável 
condicionada para os troços 1 (alternativa B preferencial), 2 (alternativa A ou B), 3 (alternativa A), 
4 (alternativa A preferencial), 5, 6 (alternativa B) e 7 (alternativa B preferencial). 

No entanto, para os troços 3 (alternativa B), 6 (alternativa A), 8 e 9 (ambas as alternativas) a 
avaliação ao nível dos sistemas ecológicos é desfavorável. 

 

6.6 ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO 

A caraterização da situação de referência consta do Volume II do EIA, bem como do Anexo 3 do 
TOMO II do Aditamento ao EIA, tendo sido efetuada mediante o enquadramento da área de estudo 
nos Instrumentos de Gestão Territorial (IGT) em vigor.  

A área de estudo considerada corresponde aos corredores alternativos do Gasoduto, 
genericamente com cerca de 400 m, à exceção do troço comum onde é mais alargado. 

O Volume 3 do EIA inclui cartografia com a implantação dos vários troços e alternativas na área de 
estudo sobre as Cartas de Ordenamento e Condicionantes dos Planos Diretores Municipais (PDM) 
dos concelhos afetados, bem como sobre as respetivas Cartas de Reserva Ecológica Nacional (REN) 
e Reserva Agrícola Nacional (RAN).  

Para além disso, consta também cartografia relativa à implantação do projeto sobre outras 
condicionantes, nomeadamente, Plano Intermunicipal de Ordenamento do Território do Alto 
Douro Vinhateiro (PIOT-ADV), Rede Natura 2000 e mapas de Síntese dos Planos Regionais de 
Ordenamento Florestal (PROF).  

Ao nível do Programa Nacional de Política de Ordenamento do Território (PNPOT), que constitui o 
quadro de referência para a elaboração dos restantes instrumentos de planeamento do Sistema de 
Gestão Territorial Nacional, vem exposto no EIA que a linha de rumo do PNPOT para o Portugal 
2020 sistematiza-se em 6 Objetivos Estratégicos, entre os quais destacam o seguinte objetivo, pela 
i po t iaà ueàdet à oà itoàdoàp ojetoàe àavaliaç o:à Assegurar a equidade territorial no 
provimento de infraestruturas e de equipamentos coletivos e a universalidade no acesso aos 
serviços de interesse geral, promovendo a coesão social .à 

á es e ta àai daà ue,àpa aàaà‘egi oàNo te,àesteàp og a aà efe eàaà e essidadeàdeà reforçar a 
cooperação transfronteiriça e transnacional, valorizando especializações, complementaridades e 
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sinergias para o desenvolvimento de projetos de dimensão europeia .à J à pa aàoàespaçoàdaà su -
região do Douro e Alto-Trás-os-Mo tes,à oà P og a aà p op e:à reforçar a cooperação 
transfronteiriça, promovendo a cooperação interurbana para liderar projetos de valorização do 
território transfronteiriço e de exploração dos mercados de proximidade .à 

Relativamente ao Plano Setorial da Rede Natura 2000 (PSRN2000), vem exposto no EIA que a área 
de estudo interceta espaços da área classificada nomeadamente, o Sítio Morais – PTCON0023 e 
Sítio PTCON0021 – Rios Sabor e Maçãs e ZPE (PTZPE0037), sendo que estes atravessamentos se 
fazem nos troços 8 e 9. Nos restantes troços, de acordo com o constante no Aditamento ao EIA, e 
face à informação presente no Relatório Nacional da Rede Natura (2007-2012) verifica-se a 
existência dos seguintes habitats naqueles troços: Habitat 5210 pode ocorrer no Troço 3 
(alternativa B), Troço 4 (alternativas A e B), Troço 5, Troço 6 (alternativas A e B); o Habitat 6430 
pode ocorrer em todo o traçado; o Habitat 92D0 pode ocorrer no troço 3 (alternativa A e B) e troço 
4 (alternativa A e B). Referem ainda, que além da pesquisa bibliográfica realizada no EIA, foi 
efetuado trabalho de campo com realização de cartografia detalhada de biótopos e Habitats, 
tendo-se verificado que a presença destas formações vegetais não foi observada no terreno. 

Ainda no âmbito da análise de Planos Setoriais, vem exposto no EIA, que o projeto em análise 
abrange a bacia hidrográfica do Douro pelo que é objeto do Plano de Gestão das Bacias 
Hidrográficas (PGBH) que integra a Região Hidrográfica 3 (RH3) – Sub-bacia do Douro. 

Em relação aos Planos Regionais de Ordenamento Florestal, verifica-se no estudo que os troços 3 a 
9 interferem com áreas abrangidas pelo Plano Regional de Ordenamento Florestal (PROF-D) Douro 
e Plano Regional de Ordenamento Florestal do Nordeste Transmontano (PROF-NT).  

Relativamente ao Plano Rodoviário Nacional (PRN2000), verifica-se que os troços cruzam com a 
rede rodoviária (constituída pela Rede rodoviária fundamental e pela Rede rodoviária 
complementar).  

Quanto ao Plano Nacional da Água (PNA) não fazem qualquer referência quanto ao facto de o 
projeto concorrer para os objetivos daquele IGT.  

No que diz respeito ao Plano Intermunicipal, saliente-se o Plano Intermunicipal de Ordenamento 
do Território do Alto Douro Vinhateiro (PIOT-ADV), publicado pela Resolução do Conselho de 
Ministros n.º 150/2003, de 22 de setembro, que tem como objetivo principal a salvaguarda e 
valorização da paisagem do ADV, estabelecendo um conjunto de orientações de gestão de território 
e programas de ação.  

No que respeita aos Planos Municipais, o estudo refere que a definição dos traçados alternativos 
procurou evitar os principais condicionamentos, privilegiando o atravessamento de espaços menos 
sensíveis à presença desta infraestrutura linear. Assim, foram identificadas as classes de espaços 
afetadas nos PDM dos concelhos abrangidos.  

Celorico da Beira 

Ambas as alternativas atravessam o município de Celorico da Beira, que possui PDM aprovado pela 
Resolução do Conselho de Ministros (RCM) n.º 86/95, publicada no Diário da República – Iª Série-
B, n.º 209 de 09-09-1995. 

De acordo com os elementos apresentados, consultando a carta de ordenamento em vigor e 
conforme as classes de espaço definidas pelo artigo 24.º do regulamento do PDM, a obra a construir 
abrange os seguintes tipos de solos: 

Os corredores correspondentes a ambas as alternativas abrangem solos classificados como 
Espaçosà‘u ais àeà Espaçosà atu ais ,àdefi idosàpelosàa tigosà .ºàeà .ºàdoà egula e toàdoàPDM,à
i teg a doàasàsu atego iasà Espaçoàag í ola ,à Espaçoàag í olaà ‘áN ,à EspaçoàFlo estal àeàEspaçoà
atu alà àeàai daà Espaçosà a ais ,à o fo eàdefi idoà oàa tigoà .º. 
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Pa aàosàsolosài teg adosàe à Espaçosà‘u ais àeà EspaçosàNatu ais àeàdesdeà ueà oàseàe o t e à
em REN ou RAN, o n.º 2 do artigo 44.º e o n.º 3 do artigo 47.º do regulamento do PDM permitem a 
execução deste tipo de infraestrutura, pelo que a mesma, relativamente à carta de ordenamento, 
não apresenta qualquer incompatibilidade com o PDM. 

Na situação em que a pretensão coincide com solos integrados em REN ou RAN, como é o presente 
caso, os artigos 10.º e 11.º remetem para a observância dos respetivos regimes jurídicos 
relativamente às exceções legais que permitem a utilização daquele tipo de solos. 

Pa aàosà Espaçosà a ais ,àate de doà àdefi iç oà o sta teà oàa tigoà .º,à i po taàa autela àasà
condições de travessia dos espaços ocupados por infraestruturas rodoviárias e ferroviárias, situação 
que, de acordo com os elementos apresentados, se encontra salvaguardada. 

Assim, relativamente à carta de ordenamento, nenhuma das alternativas apresenta qualquer 
incompatibilidade com o PDM de Celorico da Beira, salvaguardando as condições acima indicadas. 

O município de Celorico da Beira possui Carta da REN aprovada pela RCM n.º 79/96, publicada no 
Diário da República n.º 125, Iª Série-B, de 29-05-1996, a qual faz parte integrante do PDM. De 
acordo com os elementos apresentados, verifica-se a seguinte ocupação de solos classificados: 

 Os corredores de ambas as alternativas interferem, parcialmente, com solos integrados na 
‘EN,à o eada e te,à o àsolosàa a gidosàpelasàtipologiasà ã easàdeài filt aç oà xi a à
eà Leitosàdosà u sosàdeà guaàeàzo asàa eaçadasàpelasà heias ,à ujaà lassifi aç oàfoiàfeitaàaoà
abrigo do Decreto-Lei n.º 93/90 de 19 de março. No enquadramento dado pelo atual 
Regime Jurídico da REN, publicado pelo Decreto-Lei n.º 166/2008 de 22 de agosto, na sua 
atual redação, a uelasà tipologiasà passa a à se à lassifi adosà asà atego iasà ã easà
est at gi asàdeàp oteç oàeà e a gaàdeàa uífe os ,à Cu sosàdeà guasàeà espetivosà leitosàeà
a ge s àeà )o asàa eaçadasàpelasà heiasàeàpeloà a . 

O município de Celorico da Beira possui igualmente Carta da RAN, a qual faz parte integrante do 
PDM, em vigor, sendo indicadas no artigo 11.º do regulamento as condições de ocupação dos solos 
abrangidos por esta condicionante. Conforme referido anteriormente, as alternativas A e B do 
traçado previsto no município de Celorico da Beira interferem, parcialmente, com solos integrados 
na Reserva Agrícola Nacional (RAN). 

Consultadas as Cartas de Outras Condicionantes em vigor, verifica-se que os corredores de ambas 
as alternativas se encontram abrangidos pelas seguintes condicionantes identificadas no artigo 6.º 
do regulamento: 

Alternativas A e B: 

 Leitos,à a ge sàeàzo asàadja e tes à a tigoà .º ,à àI f aest utu asàel t i as à a tigoà .º àeà
I f aest utu asàvi iasàeàfe ovi ias à a tigoà .ºàeàsegui tes), para as quais, e tendo em 

vista a futura execução da obra, deverão ser levadas em consideração as disposições legais 
aplicáveis atualmente em vigor; 

 )o aàdeàse vid oàdeàae d o oàaà o st ui ,àpa aàaà ualàoà egula e toàdoàPDMà ào issoà
quanto à legislação aplicável ou se existe servidão constituída, razão pela qual a mesma 
não foi levada em consideração. 

Alternativa B: 

 Ma osàgeod si os ,àpa aàaà ualàoà egula e toà ào issoà ua toà à legislaç oàapli vel,à
sendo que, no presente caso, deve ser observado o disposto no Decreto-Lei n.º 143/82, de 
26 de março. 

Estação de Junção de Celorico da Beira 
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Esta estação será criada através da ampliação da estação existente, em funcionamento, cuja 
localização fez parte do processo de construção do Gasoduto Mangualde – Guarda, igualmente 
submetido a procedimento de AIA. 

A estação localiza-seàe àsolosà lassifi adosà o oà Espaçosà‘u ais ,àdefi idosàpeloàa tigoà .ºàdoà
egula e toàdoàPDM,ài teg a doàaàsu atego iaà Espaçoàag í ola .à 

Para os solos integrados nesta subcategoria, e desde que não se encontrem em REN ou RAN, como 
é o presente caso, o n.º 2 do artigo 44.º do regulamento do PDM permite a execução deste tipo de 
infraestruturas, pelo que a mesma, relativamente à carta de ordenamento, não apresenta qualquer 
incompatibilidade com o PDM de Celorico da Beira. 

Trancoso 

Ambas as alternativas atravessam o município de Trancoso, que possui PDM aprovado pela RCM 
n.º 76/94, publicada no Diário da República – Iª Série-B, n.º 206 de 6-09-1994, o qual tem sido 
sujeito a diversas alterações, a mais recente efetuada pelo Aviso n.º 574/2016, publicado no Diário 
da República – IIª Série, n.º 12 de 19-01-2016, no qual se procedeu à republicação do respetivo 
regulamento. 

De acordo com os elementos apresentados, consultando a carta de ordenamento em vigor e 
conforme as classes de espaço definidas pelos artigos 16.º e 32.º do regulamento do PDM, a obra 
a construir abrange os seguintes tipos de solos: 

Alternativa A  

Espaços não-urbanos: 

 Espaçosà ag í olas à alí eaà a à doà a tigoà .º ,à asà atego iasà Espaçosà ag í olasà deà
p oduç o à a tigosà .ºàeà .º àeà Out osàespaçosàdeàusoàouàaptid oàag í ola à a tigosà .ºà
e 23.º); 

 Espaçosà flo estais à alí eaà à doà a tigoà .º ,à asà atego iasà Espaçosà flo estaisà deà
p oduç o à alí eaàa àdoàa tigoà .ºàeàa tigoà .º ,à Espaçosàdeàusoàsilvo-pasto il à alí eaà à
doàa tigoà .ºàeàa tigoà .º àeà Espaçosàdeàp oteç oàespe ial à alí eaà àdoàa tigoà .ºàeà
artigo 27.º); 

 Espaçosàdeàusoà últiplo à alí eaà àdoàa tigoà .ºàeàa tigoà .º . 

Espaços urbanos e industriais: 

 Espaçosàu a os à a tigoà .º . 

Espaços canais – Proteção a infraestruturas (artigos 50.º e seguintes). 

Alternativa B 

Espaços não-urbanos: 

 Espaçosà ag í olas à alí eaà a à doà a tigoà .º ,à asà atego iasà Espaçosà ag í olasà deà
p oduç o à a tigosà .ºàeà .º àeà Espaçosàag í olasàdeàusoàouàaptid oàag í ola à a tigosà
21.º e 23.º); 

 Espaçosà flo estais à alí eaà à doà a tigoà .º ,à asà atego iasà Espaçosà flo estaisà deà
p oduç o à alí eaàa àdoàa tigoà .ºàeàa tigoà .º ,à Espaçosàdeàusoàsilvo-pasto il à alí ea b) 
doàa tigoà .ºàeàa tigoà .º àeà Espaçosàdeàp oteç oàespe ial à alí eaà àdoàa tigoà .ºàeà
artigo 27.º); 

 Espaçosàdeàusoà últiplo à alí eaà àdoàa tigoà .ºàeàa tigoà .º . 

Espaços canais – Proteção a infraestruturas (artigos 50.º e seguintes). 

Para osàsolosà lassifi adosà o oà N o-u a os ,à o p ee de doàosà Espaçosàag í olas ,à Espaçosà
Flo estais àeà Espaçosàdeàusoà últiplo ,àoàa tigoà .ºàdoà egula e toàdoàPDM,à ueàdefi eàoà egi eà
de restrições e condicionamentos ao uso do solo integrado nestas classes de espaços, interdita as 
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práticas de destruição do revestimento vegetal, do relevo natural e das camadas de solo arável, 
desde que não integradas em práticas de exploração ou destinadas a ocupações expressamente 
autorizadas para cada classe e categoria de espaço, acrescendo a esta restrição a obrigatoriedade 
daào se v iaàdoà egi eàju ídi oàdaà‘áN,àpa aàosàsolosài teg adosà aà lasseàdeà Espaçosàag í olasà
deàp oduç o . 

‘elativa e teà aosà solosà lassifi adosà o oà U a os ,à osà es osà est oà a a gidosà po  este 
o edo ,à oà seà ve ifi a do,à po ,à ual ue à i te fe iaà o à oà t açadoà p opostoà pa aà oà

gasoduto. 

Assim, relativamente à carta de ordenamento, e como referido anteriormente, ambas as 
alte ativasào upa àsolosà N oàu a os ,à osà uaisàs oàapli veis as restrições definidas no artigo 
17.º do regulamento. 

De acordo com as condições de construção e posterior exploração do gasoduto descritas nos 
elementos do EIA, somente na fase de construção existem movimentos de terras, com a abertura 
de valas, enterramento da tubagem e posterior tapamento das mesmas, continuando a ser 
permitido futuramente o uso agrícola do solo, não podendo assim ser considerado que se verifica 
uma destruição do revestimento vegetal, do relevo natural e das camadas de solo arável, conforme 
restrição prevista no regulamento do PDM. 

A construção de gasoduto leva à constituição de uma faixa de servidão, com a principal função de 
salvaguardar uma zona de segurança junto do gasoduto, conforme dispõe o Decreto-Lei n.º 8/2000, 
de 8 de fevereiro, continuando a ser possível a exploração agrícola dos solos numa faixa de 2+2 m 
em relação ao seu traçado, com a limitação do terreno não poder ser arado ou cavado a mais de 
0,50 m de profundidade, permitindo ainda a plantação de árvores fora de uma faixa de 5+5 m em 
relação ao seu traçado. 

Assim, em face do exposto, relativamente à carta de ordenamento, e considerando que não existe 
violação do artigo 17.º do regulamento por não se verificar a destruição do revestimento vegetal, 
do relevo natural e das camadas de solo arável, considera-se que nenhuma das alternativas 
apresenta qualquer incompatibilidade com o PDM de Trancoso, salvaguardando as condições acima 
indicadas. 

De acordo com a Carta da REN aprovada pela RCM n.º 84/96, publicada no Diário da República n.º 
131, Iª Série-B, de 5-06-1996 e alterada pelo Despacho n.º 3473/2016, publicado no Diário da 
República n.º 48, II.ª Série, de 9-03-2016, a qual faz parte integrante do PDM, verifica-se a seguinte 
ocupação de solos: 

 Os corredores de ambas as alternativas interferem, parcialmente, com solos integrados na 
‘EN,à o eada e te,à o àsolosàa a gidosàpelasàtipologiasà ã easà o à is oàdeàe os o ,à
ã easàdeài filt aç oà xi a ,à Ca e ei asàdeàli hasàdeà gua ,à Leitosàdosà u sosàdeà gua à
eà )o asàa eaçadasàpelasà heias ,à ujaà lassifi aç oàfoiàfeitaàaoàa igoàdoàDe eto-Lei n.º 
93/90 de 19 de março. No enquadramento dado pelo atual Regime Jurídico da REN, 
publicado pelo Decreto-Lei n.º 166/2008 de 22 de agosto, na sua atual redação, aquelas 
tipologias passara àaàse à lassifi adosà asà atego iasà ã easàdeàelevadoà is oàdeàe os oà
híd i aàdoàsolo ,à ã easàest at gi asàdeàp oteç oàeà e a gaàdeàa uífe os ,à Cu sosàdeà guasà
eà espetivosàleitosàeà a ge s àeà )o asàa eaçadasàpelasà heiasàeàpeloà a . 

O município de Trancoso possui Carta da Reserva Agrícola Nacional, a qual faz parte integrante do 
PDM, em vigor, sendo indicada no artigo 22.º do regulamento as condições de ocupação dos solos 
abrangidos por esta condicionante. Conforme referido anteriormente, as alternativas A e B do 
traçado previsto no município de Trancoso interferem, parcialmente, com solos integrados na RAN. 

Consultadas as Cartas de Outras Condicionantes em vigor, a qual faz parte integrante do PDM, 
verifica-se que os corredores de ambas as alternativas encontram-se abrangidos pelas seguintes 
condicionantes identificadas no Regulamento: 
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Alternativa A 

 Do í ioàpú li oàhíd i o ,à I f aest utu asàel t i asà– Linhas de Muito Alta Tensão e Alta 
Te s o ,à Viasàdeà o u i aç oà– edeà a io alàeà u i ipal ; 

Alternativa B 

 Do í ioàpú li oàhíd i o ,à I f aest utu asàel t i asà– Linhas de Muito Alta Tensão e Alta 
Te s o ,à Viasà deà o u i aç oà – edeà a io alà eà u i ipal ,à Ped ei as à eà Ma oà
geod si o . 

Para cada uma dessas servidões o regulamento identifica a legislação a cumprir. Tendo em vista a 
futura execução da obra, deverão ser levadas em consideração as disposições legais aplicáveis 
atualmente em vigor.  

Mêda 

Ambas as alternativas atravessam o município de Meda, que possui PDM aprovado pela RCM n.º 
137/95, publicada no Diário da República – Iª Série-B, n.º 263 de 11-11-1995, alterada pelo Aviso 
n.º 8136/2012, publicado no Diário da República – Iª Série-B n.º 114 de 14.06.2012.  

De acordo com os elementos apresentados, consultando a carta de ordenamento em vigor e 
conforme as classes de espaço definidas pelo artigo 23.º do Regulamento do PDM, a obra a 
construir abrange os seguintes tipos de solos: 

Ambas as alternativasà a a ge à solosà lassifi adosà o oà Espaçosà u ais à a tigoà .º ,à asà
su atego iasà Espaçosàag í olasà– tipoàI ,à Espaçosàag í olasà– tipoàIIà ‘áN ,à Espaçosàflo estais ,à
Espaçosàdeàvegetaç oà atu al àe,àai da,à lassifi adosà o oà Espaços- a ais  (artigo 38.º). 

Pa aàosàsolosài teg adosàe à Espaçosà‘u ais ,àdesdeà ueà oàseàe o t e àe à‘ENàouà‘áN,àoà .ºà
3 do artigo 35.º do regulamento do PDM permite a implantação nesta classe de espaços de 
equipamentos não desejáveis ou dificilmente integráveis em espaço urbano, nomeadamente, 
estações de tratamento de águas, esgotos e subestações elétricas, nada referindo quanto às redes 
que interligam estes equipamentos. 

Ainda que o regulamento não mencione expressamente as redes de distribuição referentes a estas 
infraestruturas, considera-se que o pressuposto quanto à não integração em espaço urbano deste 
tipo de equipamentos engloba as respetivas redes, razão pela qual se considera que, relativamente 
à carta de ordenamento, a instalação do gasoduto nestas classes de espaços não apresenta 
qualquer incompatibilidade com o PDM em vigor. 

Pa aàosàsolosài teg adosàe à Espaçosà u ais ,à aàsu atego iaà espaçosàag í olasà– tipoàIIà ‘áN àoà
artigo 33.º indica que passa a aplicar-se a este tipo de solos o disposto no artigo 12.º do 
regulamento, o qual remete para a observância do respetivo regime jurídico relativamente às 
exceções legais que permitem a utilização daquele tipo de solos. 

Pa aàosà Espaçosà a ais ,àate de doà àdefi iç oà o sta teà oàa tigoà .º,ài po taàsalvaguardar as 
condições de travessia dos espaços ocupados pelas infraestruturas identificadas, situação que, de 
acordo com os elementos apresentados, se encontra salvaguardada.  

Assim, relativamente à carta de ordenamento, nenhuma das alternativas apresenta qualquer 
incompatibilidade com o PDM da Mêda, salvaguardando as condições acima indicadas. 

De acordo com a Carta da REN aprovada pela RCM n.º 75/96, publicada no Diário da República n.º 
121, Iª Série-B, de 24-05-1996, a qual faz parte integrante do PDM, verifica-se a seguinte ocupação 
de solos classificados: 

 Os corredores de ambas as alternativas interferem, parcialmente, com solos integrados na 
‘EN,à o eada e te,à o àsolosàa a gidosàpelasàtipologiasà Es a pas ,à ã easà o à is oà
deàe os o ,à ã easàdeà i filt aç oà xi a ,à Ca e ei asàdeà li hasàdeà gua àeà Leitosàdosà
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u sosàdeà guaàeàzo asàa eaçadasàpelasà heias ,à ujaà lassifi aç oàfoiàfeitaàaoàa igoàdoà
Decreto-Lei n.º 93/90 de 19 de março. No enquadramento dado pelo atual Regime Jurídico 
da REN, publicado pelo Decreto-Lei n.º 166/2008 de 22 de agosto, na sua atual redação, 
a uelasàtipologiasàpassa a àaàse à lassifi adosà asà atego iasà àã easàdeài sta ilidadeàdeà
ve te tes ,à ã easà deà elevadoà is oà deà e os oà híd i aà doà solo ,à ã easà est at gi asà deà
proteção e re a gaàdeàa uífe os ,à Cu sosàdeà guasàeà espetivosàleitosàeà a ge s àeà )o asà
a eaçadasàpelasà heiasàeàpeloà a . 

De acordo com o artigo 20.º do Regime Jurídico da REN, verifica-se que existem alguns troços do 
gasoduto sitos no Município da Mêda, previstos quer na alternativa A quer na alternativa B, que 
olide à o àsolosài teg adosà aà atego iaà àã easàdeài sta ilidadeàdeàve te tes ,à ujaàexe uç oà à

interdita, a menos que a obra seja reconhecida como ação de relevante interesse público (RIP), 
como dispõe o artigo 21.º da referida disposição legal. 

Neste contexto e dado que a realização da obra está sujeita a um processo de AIA, considera-se 
que, conforme dispõe o n.º 3 do mencionado artigo 21.º, a declaração de impacte ambiental 
favorável ou condicionalmente favorável equivale ao reconhecimento do interesse público da ação, 
condição necessária à utilização de solos integrados na REN. 

Nos restantes troços do gasoduto, cujo traçado coincide com solos classificados como REN, 
localizados nas categorias anteriormente identificadas e admitindo o seu enquadramento na alínea 
m) do item II do Anexo II do Regime Jurídico da REN, a sua construção constitui uma ação 
enquadrável nas exceções previstas nos n.º 2 e 3 do artigo 20.º e, como tal, sujeita a comunicação 
prévia à CCDR competente, desde que seja dado cumprimento aos requisitos relativos à ação 
pretendida, constantes da Portaria nº. 419/2012, de 20 de dezembro. 

No entanto, considerando que, conforme o disposto no n.º 7 do artigo 24.º do Regime Jurídico da 
REN, a pronúncia favorável da CCDR no âmbito do AIA compreende a emissão da autorização da 
utilização dos solos de REN, importa nesta fase definir que o desenvolvimento do projeto deverá 
acautelar e minimizar os impactos que o mesmo venha a ter nas áreas integradas em REN.  

Para tanto, e no pressuposto que não existe alternativa de localização económica e tecnicamente 
viável do gasoduto em áreas não integradas em REN, conforme é justificado no estudo, a execução 
das obras deve garantir a reposição das camadas de solo removidas, minimizando os impactos 
negativos com a envolvente durante a execução dos trabalhos de construção e assegurando o 
adequado tratamento paisagístico. 

Consultada a Carta da Reserva Agrícola Nacional em vigor, cujas condições de ocupação dos solos 
abrangidos por esta condicionante são indicadas no artigo 12.º; verifica-se, conforme referido 
anteriormente, que as alternativas A e B interferem, parcialmente, com solos integrados na RAN. 

À presente data, a regulamentação da RAN rege-se pelo disposto no Regime Jurídico da RAN, 
publicado pelo Decreto-Lei n.º 73/2009 de 31 de março, com as alterações introduzidas pelo 
Decreto-Lei n.º 199/2015, de 16 de setembro, pelo que o requerente deverá adotar os 
procedimentos previstos. 

De acordo com as Cartas de Outras Condicionantes em vigor, os corredores de ambas as 
alternativas encontram-se abrangidos pelas seguintes condicionantes identificadas no artigo 6.º do 
regulamento: 

 Do í ioà pú li oà híd i o à a tigoà .º ,à à I f aest utu asà el t i as à a tigoà .º) e 
I f aest utu asà odovi ias à a tigoà .ºàeàsegui tes .àPa aà adaàu aàdessasàse vid es,àeà

tendo em vista a futura execução da obra, deverão ser levadas em consideração as 
disposições legais aplicáveis atualmente em vigor. 

Alternativa A 
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 Te e osàpe o idosàpo ài dios à a tigoà .º .àáào upaç oàdeàte e osàpe o idosàpo à
incêndios (alguns dos quais não cartografados na Carta de Outras Condicionantes do PDM 
da Mêda e o mesmo acontecendo nos municípios de Celorico da Beira e Trancoso) 
encontra-se abrangida pelo disposto no Decreto-lei n.º 327/90, de 22 de outubro, alterado, 
por ratificação, pela Lei n.º 54/91, de 8 de agosto e pelos Decreto-Lei n.º 34/99, de 5 de 
fevereiro e Decreto-Lei n.º 55/2007, de 12 de março, retificado pela Declaração de 
Retificação n.º 37/2007, de 9 de maio, que estabelece medidas de proteção aos 
povoamentos florestais percorridos por incêndios. 
É de referir ainda que, de acordo com o preâmbulo da legislação em questão, a mesma foi 
publicada tendo em vista a adoção de medidas legais que evitassem a utilização de solos 
percorridos por incêndios para outros fins, nomeadamente, urbanísticos e de construção, 
justificação ainda hoje presente na sua atual versão, o que parece não se verificar na 
presente pretensão por se tratar de uma infraestrutura pública. 

Em termos de áreas classificadas, o traçado do gasoduto, neste município, em ambas as alternativas 
atravessa solos localizados dentro da área da Região Demarcada do Douro e inserida na ZEP (zona 
especial de proteção) ao ADV (Património Mundial da Unesco, na categoria de paisagem cultural), 
conforme publicação do Aviso n.º 15170/2010, em DR 2.ª série, n.º 147 de 30 de julho.  

Estação de seccionamento do Rabaçal 

O EIA propõe duas localizações alternativas para esta estação a construir em Rabaçal, uma delas 
integrando o traçado da alternativa A, localizada ao Km 26+620 e uma outra integrando o traçado 
da alternativa B, localizada ao Km 25+730. 

Alternativa A  

A estação localiza-seà e à solosà lassifi adosà o oà Espaçosà u ais ,à aà su atego iaà espaçosà
agrícolas – tipoà IIà ‘áN ,àpa aàosà uaisàoàa tigoà .ºà i di aà ueàseàapli aàaàesteà tipoàdeàsolosàoà
disposto no artigo 12.º do regulamento, o qual remete para a observância do respetivo regime 
jurídico relativamente às exceções legais que permitem a utilização daquele tipo de solos. 

Alternativa B 

A estação localiza-seàe àsolosà lassifi adosà o oà Espaçosà u ais à a tigoà .º ,à aàsu atego iaà
Espaçosàdeàvegetaç oà atu al .à 

Para os solos integrados nesta classe de espaço, desde que não se encontrem em REN ou RAN, 
como é o presente caso, o n.º 3 do artigo 35.º do regulamento do PDM permite a implantação de 
equipamentos não desejáveis ou dificilmente integráveis em espaço urbano, nomeadamente 
estações de tratamento de águas, esgotos e subestações elétricas, subtendendo-se poder ser 
incluídas nestas exceções as estações integradas em redes de gás natural. 

Assim, relativamente à carta de ordenamento, nenhuma das alternativas apresenta qualquer 
incompatibilidade com o PDM da Mêda, salvaguardando as condições acima indicadas. 

Torre de Moncorvo 

Em relação ao PDM de Torre de Moncorvo, publicado pelo Aviso n.º 10665/2012, de 8 de agosto 
(Diário da República n.º 153, II Série), constata-se que as ações de projeto previstas incidem, de 
acordo com a planta de ordenamento, sobre as seguintes classes de espaços: 

 “oloà ‘u alà Espaçosà Natu ais ,à Espaçosà Cultu ais ,à Espaçosà deà o upaç oà tu ísti aà - 
Unidade Operativa de Planeamento e Gestão (UOPG) 10 - Pa ueàdeàCa pis oàdaàFoz ,à
Espaços de uso múltiplo ag í olaàeàflo estal ,à Espaçosàag í olasàdeàp oduç o àeà Espaçosà
flo estaisàdeàp oduç o ; 

 “oloàU a izadoà Espaçosà eside iais àeà Espaçosàdeàe uipa e tosàest utu a tes ; 
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 ã easàdeà“alvagua daà Co edo àE ol gi o ,à Li iteàdoàáltoàDou oàVi hatei oà Património 
Mu dial ,à Pe í et oà deà P oteç oà doà Pat i ioà Cultu al ,à Est utu aà E ol gi aà
Mu i ipal àeà Li itesàdasà easàpote iaisàdeàexplo aç oàdeà e u sosàgeol gi os ; 

 Espaçosà Ca alàdeà‘edeàVi ia .à 

‘elativa e teàaosà Espaçosàag í olasàdeàp oduç o , estes integram manchas agrícolas de elevada 
fertilidade, integradas na RAN, bem como os solos de aptidão marginal envolventes e que 
globalmente se destinam, preferencialmente, à manutenção e desenvolvimento do potencial 
produtivo. O artigo 22.º do Regulamento define o regime aplicável a esta categoria e aplicam-se os 
condicionamentos e interdições constantes na legislação específica em vigor no que concerne à 
RAN. 

Osà Espaçosà flo estaisà deàp oduç o à o p ee de àosà solosà o à atosà eà a vo edosà flo estaisà
destinando-se predominantemente à produção de madeira cortiça, biomassa e de frutos e 
sementes, bem como áreas com função de proteção da rede hidrográfica e de proteção contra a 
e os oàe li a,àhíd i aàeàdeà heias .àOàa tigoà ºà oàp ev à e hu aàaç oà ueà i tegre as ações 
previstas por este projeto, sendo que no Aditamento ao EIA vem escrito que a intervenção da 
tipologia pretendida poderá ser enquadrada na alínea f) do artigo 26º, ou seja, desde que 
reconhecido o Interesse Público da ação.  

Qua toàaosà Espaçosàdeàusoà últiploàag í olaàeàflo estal ,à ueà o p ee de àsiste asàag o-silvo-
pastoris, bem como usos agrícolas e silvícolas alternados e funcionalmente complementares, 
desempenhando um papel importante como suporte à caça e conservação das espécies cinegéticas, 
à pesca em águas interiores, à pastorícia e apicultura, o ponto 2 do artigo 28.º refere que se 
admitem as instalações e obras identificadas nas alíneas a), b) e c) do n.º 2 do artigo 22.º do PDM 
de Torre de Moncorvo. Não havendo enquadramento nestas alíneas da tipologia de obra 
pretendida, aplica-se o constante no regime da RAN.  

Oàa tigoà .ºàdoà‘egula e toàdoàPDMàesta ele e,àpa aàosà Espaçosà atu ais à ueàp ete de-se 
acautelar as intervenções suscetíveis de impactes na paisagem e nos ecossistemas, promovendo o 
estado de conservação de acordo com os valores naturais existentes, aplicando-se o regime 
definido no artigo 30.º. De acordo com este artigo, encontram-se interditas a destruição e 
obstrução das linhas de drenagem natural, a alteração da morfologia das margens ao longo dos 
cursos de água e destruição parcial ou total da vegetação lenhosa ribeirinha, novas construções. 

Contudo, a alínea b) do ponto 2 refere a necessidade de obtenção de parecer favorável da entidade 
que tutela as autorizações ou licenciamentos para a prática de obras de execução de infraestruturas 
públicas e destruição do coberto vegetal e do solo arável quando não integrado em práticas 
agrícolas devidamente licenciadas. 

Oàádita e toàaoàEIáà efe eà ue:à E o t a-se condicionado ao parecer da entidade de tutela a 
execução de infraestruturas públicas, assumindo-se assim o mesmo para a implantação do 
gasoduto,àu aàvezà ueàoà‘egula e toà ào issoà ua toàaàesseàtipoàdeàp ojetos . 

Nasà easà a a gidasà pelaà Est utu aà E ol gi aà Mu i ipal ,à sem prejuízo da legislação geral 
aplicável e dos usos atuais, independentemente da categoria de espaço a que se sobrepõe, é 
interdita a instalação de qualquer atividade que comprometa a qualidade do ar, da água, do solo e 
da paisagem, nomeadamente depósitos de resíduos sólidos, sucatas, de inertes e de materiais de 
qualquer natureza ou o lançamento de efluentes sem tratamento prévio adequado de acordo com 
as normas em vigor (artigo 53º).  

J à oà Co edo à E ol gi o à a tigoà º , delimitado na planta de ordenamento, corresponde ao 
definido no PROF - Douro, assim como as normas a aplicar no seu interior, no que respeita a 
questões de proteção e conservação florestal. Não deverá provocar a interrupção do corredor 
ecológico ou a sua redução significativa que prejudique os objetivos subjacentes à sua delimitação, 
nomeadamente o de conectar populações de comunidades da fauna e da flora.  
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Refira-se que os condicionamentos ao uso e transformação do solo a exigir para as áreas incluídas 
nestas áreas, são determinados na disciplina de categorias de espaços que integram, devidamente 
articulada com os regimes legais aplicáveis às mesmas áreas. 

Osà espaçosà lassifi adosà o oà Espaçosà ‘eside iais à s oà zo asà o à do i iaà daà fu ç oà
residencial, admitindo-se ainda a instalação de equipamentos, atividades industriais e 
armazenagem, desde que compatíveis com o uso residencial, e ainda atividades comerciais e 
serviços. No Aditamento ao EIA vem exposto que no atravessamento efetuado no aglomerado da 
Foz do Sabor, a zona se encontra livre de edificações, estando garantidas as distâncias 
regulamentares de segurança.  

Contudo, uma vez que se tratam de áreas residenciais onde está prevista a construção de 
edificações e, considerando as características da infraestrutura em avaliação, considera-se que a 
questão de segurança não está totalmente assegurada. Acresce que a falha geológica que passa 
pelo Vale da Vilariça poderá colocar em causa a estabilidade daquela infraestrutura e 
consequentemente a segurança das populações. 

Relativamente aosà Espaçosà deà E uipa e tosà Est utu a tes ,à ueà s oà espaçosà desti adosà
exclusivamente à instalação de equipamento de interesse e utilização coletiva, no ponto 3 do artigo 

ºà à efe idoà ueà aà alte aç oà i teg alà dosà usosà atuaisà s à podeà o etiza -se mediante a 
elaboração de Plano de Pormenor e desde que os usos a instalar sejam habitacionais ou compatíveis 
o àeste,à osàte osàdoàa tigoà º . 

A área do Cais do Sabor, embora se localize dentro dos limites dos corredores, não é interferida 
pelo traçado proposto, o qual se desenvolve mais a oeste.  

Osà Espaçosàdeào upaç oàtu ísti aà– Unidade Operativa de Planeamento e Gestão (UOPG) 10 – 
Pa ueà deà Ca pis oà daà Foz à desti a -se à instalação de empreendimentos turísticos e 
equipamentos de animação turística. No aditamento ao EIA vem referido que esta UOPG é 
interferida na sua área central pelo limite ocidental dos corredores, vertente oeste, em troço 
comum, sem contudo ser intercetada pelos traçados.  

Apesar das referências constantes no Aditamento ao EIA mencionarem que os traçados propostos 
não interferem diretamente com os espaços nas categorias acima identificadas, permanecem 
algumas dúvidas quanto ao estabelecimento das distâncias de segurança impostas pela lei em vigor.  

Osà Espaçosà ultu ais ,àdeàa o doà o  oàpo toà àdoàa tigoà º,às oà sítiosàa ueol gi osà ue,àpelaà
sua dimensão e importância, se incluem na categoria de espaço próprio garantindo uma proteção 
adi io alà à ueà de o eà daà leià ge alà eà espe ífi aà apli vel .à Noà po toà à doà es oà a tigoà ve à
exposto ueà estasà easà oàs oàpe itidasà uais ue àaç esà ueà o t i ua àpa aàaàdeg adaç oà
do património existente e desvirtualização da sua envolvente, admitindo-se exclusivamente ações 
integradas em planos de pesquisa arqueológica a levar a efeito pelas entidades públicas de tutela 
ouàdevida e teàauto izadasàpo àestaàeàpelaàC a aàMu i ipal .à 

No aditamento ao EIA vem mencionada a interferência com a Quinta da Vila Maior e CBB_002 - 
Zambulheira (Imóveis/sítios referenciados (freguesia da Cabeça Boa). 

Na planta de ordenamento é ainda identificada uma área de salvaguarda que limita com a área de 
influência indireta do projeto, que não constituindo categoria de espaço próprio, condiciona o uso 
eà o upaç oà doà solo,à o eada e teà oà pe í et oà deà p oteç oà doà pat i ioà ultu al à ueà
corresponde, pelo ponto 1 do artigo 56º, a sítios de interesse arqueológico, edifícios ou conjuntos 
e elementos de caráter linear (caminhos) que, pelo seu valor histórico, arquitetónico, etnográfico 
ou ambiental, devem ser alvo de medidas de proteção e promoção.  

Noàpo toà àdoà es oàa tigoàve à efe idoà ueà estesài veisàeà asà easàdeàp oteç oà espetivas,à
asào asàdeà o st uç oàeàdeà uais ue àt a alhosà … àfi aàsujeitaà àap ovaç oàdaàC a aàMu i ipal,à
sem prejuízo do parecer da entidade de tutela .àÉà e io adoàai da,à osàpo tosàsu se ue tes,à
ueà oàs oàpe itidasà uais ue àaç esà ueàp ejudi ue àoàdese volvi e toàdasàpes uisasàe à
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curso ou a levar a efeito ou que contribuam para a delapidação dos vestígios existentes devendo 
manter-se o uso atual do solo, no caso de existir a necessidade de quaisquer trabalhos ou obras 
que impliquem revolvimento ou movimento de terras, no interior das áreas de proteção, ficam 
condicionadas à realização de trabalhos de caracterização arqueológica prévia e ou 
a o pa ha e toàa ueol gi o àeà ueà osà e sà i veisà e à ujoà su solo,àde aixoàdoàp p ioà
imóvel ou na sua envolvente se conhece ou presume a existência de vestígios arqueológicos, 
qualquer ação que promova movimentos de terras e/ou alteração da topografia do terreno e das 
camadas superficiais do solo, nas áreas de proteção, tem que ser sujeita a parecer prévio dos 
serviços competentes da Câmara Municipal e da entidade de tutela do património arqueológico. 
‘efe eàai daà ueà osàele e tosàpat i o iaisàdeà a ter linear respeitam a caminhos antigos, cujos 
u osàdeli itado esàdeve àse à o se vados .à 

Desta forma, qualquer atividade que coloque em causa os espaços culturais e o perímetro de 
proteção do património carece do parecer da DGPC e da Câmara Municipal.  

Nosà asosàdeài te fe iaà o àaà‘edeàVi iaà ueà i teg a àosà a aisàativosàouàaàativa àpa aàaà edeà
rodoviária, o canal da antiga linha de caminho-de-fe oàdoà“a o àeàoà a alà aveg velàdoàDou o ,à
vem referido, no Aditamento ao EIA, que a definição das diversas situações no que respeita a 
método de atravessamento, profundidade da conduta e detalhes do cruzamento será efetuada em 
estreita ligação com os serviços competentes da Infraestruturas de Portugal ou com as Autarquias 
no caso das vias municipais.  

No que diz respeito ao limite das áreas potenciais de exploração de recursos geológicos, de acordo 
o à oà Po toà à doà a tigoà º,à asà easà pote iaisà i luídasà e à soloà u al,à ex lui doà osà

aglomerados rurais, não são permitidas intervenções que, pela sua natureza e dimensão, 
o p o eta àoàap oveita e toàeàexplo aç oàdosà e u sosàgeol gi os .à 

Em termos de condicionantes, a área de intervenção está classificada como:  

 ‘e u sosàHíd i osà Leitosàeà a ge sàdasà o e tesàdeà guaà à / à ,à ál ufei asàdeà
Águas Pú li as ,à Li iteà daà zo aà ese vadaà dasà al ufei asà à ,à Li iteà daà zo aà
te est eàdeàp oteç oàdasàal ufei asà à àeà Li iteàdasàzo asài u d veis ; 

 ‘e u sosàág í olasàeàFlo estaisà Olivei as ,à ‘áN àeà áp oveita e tosàHid oag í olas ; 
 Recursos Ecol gi osà ‘EN ; 
 I f aest utu asà ‘edeà‘odovi ia ,à ‘edeàEl t i a àeà á aste i e toàdeàãguaà- áduç o ; 
 ‘e u sosàGeol gi osà Te asàdeàBe à“aúdeà Pe í et oàdeàP oteç o .à 

Pa aàal àdasà o di io a tesàa i aàide tifi adas,ài ideà oàlo alàigual e teàaà Zona Especial de 
P oteç oàdoàáltoàDou oàVi hatei o ,àpu li adaàpeloàávisoà .ºà / ,àdeà àdeàjulho. 

E à elaç oà à‘EN,àaà eaàdeàestudoài te fe eà o àasàsegui tesàtipologias:à Ca e ei asàdeàli hasàdeà
gua ,à ã easà deà xi aà i filt aç o ,à ã easà o à is oà deà e os o ,à )o asà a eaçadasà pelasà
heias ,à ál ufei asàeàfaixaàdeàp oteç o ,à Es a pas àeà Leitosàdosà u sosàdeà gua . 

De acordo com o Decreto-Lei nº. 239/2012, de 2 de novembro, estas categorias, correspondem 
espetiva e teàaà ã easàest at gi asàdeàp oteç oàeà e a gaàdeàa uífe os ,à ã easà o àelevadoà
is oà deà e os oà híd i aà doà solo ,à )o asà a eaçadasà pelasà heias ,à ã easà deà i sta ilidadeà deà
ve te tes àeà ál ufei asà ueà o t i ua àpa aàaà o e tividadeàeà oe iaàe ol gi aàdaà‘EN,à o à
os respetivos leitos,à a ge sàeàfaixasàdeàp oteç o . 

Em súmula, verifica-se que o PDM impõe restrições ao desenvolvimento do projeto 
nomeadamente, na implicação de reconhecimento de interesse público para a construção desta 
infraestrutura. Por outro lado, a implantação do projeto carece de parecer de outras entidades, 
algumas das quais integram a CA e cuja pronúncia é necessária para a prossecução do projeto.  

Realce para a questão das distâncias de segurança a garantir a espaços residenciais ou de 
equipamentos, que não é claramente garantida em virtude de área de estudo incidir sobre essas 
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categorias de espaços. Salienta-se que o projeto se desenvolve naquela zona sobre uma falha 
geológica, que poderá por em causa a estabilidade daquela infraestrutura e que consequentemente 
poderá colocar em causa a segurança das populações.  

Em relação às condicionantes, o Regulamento remete no seu n.º 2 do artigo 6º para a legislação 
específica em vigor, no que se refere à verificação da conformidade do projeto com os regimes 
aplicáveis.  

Vila Nova de Foz Côa  

No que diz respeito ao PDM de Vila Nova de Foz Côa, publicado pelo Aviso n.º 12579/2015, de 28 
de outubro (Diário da República n.º 211/2015, II Série), verifica-se, de acordo com a planta de 
ordenamento, que são afetadas as seguintes classes de espaços:  

 Soloà‘u alà Espaçosàdeàusoà últiploà ag í olaàeà flo estal ,à Espaçosàag í olas ,à Espaçosà
desti adosàaàe uipa e tos ,à Espaçosà atu ais àeà Espaçosà ultu ais ;à 

 Espaçosà Ca aisàdeà‘edeà‘odovi ia àeà Ca aisàdeà‘edeàFe ovi ia ;à 
 Estrutura Ecológica muni ipalà Est utu aàe ol gi aàe àespaçoà u al ;à 
 ‘e u sosàGeol gi osà ã eaàpote ial ;à 
 Pat i ioàCultu alà Be sà I veisà oàClassifi ados:àBe sàN oàClassifi adosà BNCà .º ,à

Mo u e tos,àCo ju tosàeà“ítiosàClassifi adosàeàe àViasàdeàClassifi aç oà- Zona Especial 
deàP oteç o ,à Pat i ioàClassifi adoàeàe àViasàdeàClassifi aç oà- Limite da Área do Alto 
Dou oà Vi hatei o ,à “ítiosà i ve ta iadosà Fu daç oà C aà Pa ueà - “ítiosà FCà .º ,à
Pat i ioàe àViasàdeàClassifi aç oà- Zona de Proteção Especial do Vale doàC a ;à 

 Património Cultural (DRC) (Sítios Arqueológicos (P n.º));  

 Linha Navegável do Douro.  

Noà ueàseà efe eàaosà Espaçosàag í olasàeàaosàespaçosàdeàusoà últiploàag í olaàeàflo estal àapli a-
se o constante na alínea c) do artigo 35º que considera compatível com o uso dominante 
E uipa e tosà ueàvise àusosàdeài te esseàpú li oàeài f aest utu as .à 

No ponto 2 do mesmo artigo vem referido que as construções, usos ou atividades compatíveis só 
serão autorizadas caso não afetem negativamente a área envolvente sob o ponto de vista 
paisagístico, ambiental e funcional, e do património cultural, desde que cumprido o disposto na 
legislação específica relacionada com as espécies florestais protegidas, nomeadamente o sobreiro, 
azinheira e azevinho. Este ponto remete ainda para o estabelecido no artigo 11º, designadamente 
todas as construções, infraestruturas, equipamentos e estruturas de apoio enquadráveis no regime 
de construção previsto para todas as categorias de espaços e fora de áreas edificadas consolidadas, 
terão de cumprir as medidas de defesa da floresta contra incêndios definidas no quadro legal em 
vigor.  

Acresce que, no Aditamento ao EIA, vem descrito que é considerado uso compatível com o 
dominante, de acordo com a alínea c) do artigo 35º, os equipamentos que visem usos de interesse 
público e infraestruturas. Deverá ter-se em conta o estabelecido no n.º 2 do artigo 35º e no artigo 

º,à o eada e te:à ád ite-se a construção de equipamentos que visem usos de interesse 
público, conforme definido no artigo 5º e nas condições estabelecidas no n.º 2 do artigo 35º, e se 
verifiquem cumulativamente: a) Cumpram o disposto no artigo 11º; b) Altura da fachada máxima 
i fe io àaà à et osàeà àÍ di eàdeào upaç oàdoàsoloà Io à oàdeveàse àsupe io àaà , . à 

Osà Espaçosà atu ais à o espo de à aosà espaçosà o deà seà p ivilegiaà aà p oteç oà dosà e u sosà
naturais, formando no seu conjunto o património natural mais sensível dos pontos de vista 
ecológico, paisagístico e ambiental. De acordo com o artigo 43º, é interdito nestes espaços a 
destruição e obstrução das linhas de drenagem natural e alteração da morfologia das margens ao 
longo dos cursos de água e destruição parcial ou total da vegetação lenhosa ribeirinha. No 
Aditamento ao EIA é ainda referido que a compatibilização do gasoduto é assumida, desde que não 
sejam postos em causa os atos constantes do n.º 1 do artigo 43º. 
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Considera-se, contudo, não estar assegurado o cumprimento deste artigo na medida em se verifica 
que existe destruição parcial da vegetação ribeirinha durante a fase de construção e que a mesma, 
durante a fase de exploração, estará sujeita a uma faixa de servidão que altera aquela ocupação.  

Oàa tigoà ºàide tifi aàosà Espaçosàdesti adosàaàe uipa e tos à o oàsítiosàouàlo ais,à oài luídosà
em perímetros urbanos, abrangendo equipamentos desportivos ou de lazer e cemitérios, e ainda o 
canil municipal e o Cais do Pocinho. De acordo com o ponto 2 deste artigo, nestes espaços são 
possíveis as obras inerentes à sua manutenção e construções necessárias de apoio ao seu uso e à 
utilização coletiva das áreas livres, podendo ainda ser complementadas com instalações aligeiradas 
de apoio.  

No Aditamento ao EIA vem escrito que não é expetável que haja incompatibilização de uso. Acresce 
que a zona se encontra em estado natural, sem quaisquer tipos de infraestruturação, pelo que os 
impactes, embora de índole negativa, serão pouco significativos e de reduzida magnitude, 
restringindo-se ao período de duração das obras.  

Entende-se, no entanto, que a implantação do gasoduto colide com o estabelecido no artigo 45º 
na medida em que a sua implantação condiciona futuras construções.  

Qua toà à Est utu aàe ol gi aàe àespaçoà u al ,àapli a-se o regime das categorias de espaço a que 
a estrutura ecológica se sobrepõe, que interdita a instalação de qualquer atividade que 
comprometa a qualidade do ar, da água, do solo e da paisagem, nomeadamente depósitos de 
resíduos sólidos, sucatas, de inertes e de materiais de qualquer natureza ou o lançamento de 
efluentes sem tratamento prévio adequado de acordo com as normas em vigor.  

Os Espaços culturais correspondem a sítios ou locais, não incluídos em perímetros urbanos, 
normalmente de uso público, abrangendo elementos edificados de valor patrimonial, onde 
ocorrem atividades de carácter religioso ou cultural. No ponto 2 do artigo 44º vem referido que 
estesà espaçosà ad ite -se as obras inerentes à sua manutenção, construções necessárias de 

apoio ao seu uso e à utilização coletiva das áreas livres desde que não afetem negativamente a área 
envolvente sob o ponto deàvistaàpaisagísti o,àdeàsalu idadeàeàfu io al .àNoàádita e toàaoàEIáà
vem descrito que embora posicionada interiormente aos corredores, esta mancha é, porém, 
evitada pelo traçado previsto, não pondo em causa o valor patrimonial dos elementos edificados 
presentes. 

Considera-se que a implantação do gasoduto poderá ter implicações não só com o património 
cultural mas também com a sua envolvente, pois dentro da área de estudo a tubagem poderá ser 
instalada em qualquer posição.  

No que concerne à Rede Rodovi ia,àoàádita e toàaoàEIáà efe eà ueà aàdefi iç oàdasàdive sasà
situações no que respeita a métodos de atravessamento, profundidade da conduta e detalhes do 
cruzamento será efetuada em estreita ligação com os serviços competentes da Infraestruturas de 
Portugalàouà o àasàáuta uiasà oà asoàdasàviasà u i ipais ,àpeloà ue,àdeàa o doà o àoàa tigoà º,à
nos pontos 1, 2 e 3, existe necessidade de parecer das Infraestruturas de Portugal e do Município.  

No que concerne à Rede Ferroviária, constituída pelo troço da linha do Douro que cruza o território 
municipal, aplica-se o estipulado na legislação geral e específica em vigor em matéria de zonas de 
proteção non-aedificandi, referindo o Aditamento ao EIA, igualmente neste caso, que a definição 
das diversas situações no que respeita a métodos de atravessamento, profundidade da conduta e 
detalhes do cruzamento será efetuada em estreita ligação com os serviços competentes da 
Infraestruturas de Portugal, que deverá emitir parecer sobre esta questão.  

Relativamente à Via Navegável do Douro, o regulamento do PDM refere, no artigo 32º, a aplicação 
das normas estipuladas na legislação geral e específica em vigor em matéria de utilização do plano 
de água, pelo que a APDL – Administração dos Portos do Douro e Leixões deverá ser consulta para 
se pronunciar sobre esta matéria.  
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Em termos da Zona de Proteção Especial do Vale do Côa aplica-se o regime enunciado no artigo 
23º, na alínea a) Monumentos, Conjuntos e Sítios Classificados e em Vias de Classificação do ponto 
1. No ponto 2 do mesmo artigo vem referido que os Monumentos, Conjuntos e Sítios classificados 
e em vias de classificação sujeitos a regime legal de proteção estão identificados no Anexo III do 
PDM.  

Os Bens Imóveis não Classificados: Bens Não Classificados (BNC n.º), enquadrados na alínea b) do 
ponto 1, do artigo 23º, correspondem a edificações que, pelo seu interesse histórico, arquitetónico, 
etnográfico ou ambiental, deverão ser alvo de medidas de proteção e promoção. Na alínea b) do 
ponto 3 do mesmo artigo vem referido ueà aàde oliç oàtotalàouàpa ialàdestesài veisà àsujeitaàaà
parecer prévio dos serviços competentes e só é permitida por razões que ponham em causa a 
segurança de pessoas e bens, de salubridade e higiene e, ainda, nos casos em que a mesma tenha 
como objetivoàaà ualifi aç oàa uitet i aàouàu a ísti a . 

O Património Cultural (DRC): Sítios Arqueológicos (P n.º) enquadra-se na alínea c) Sítios 
I ve ta iadosàdoàpo toà àdoàa tigoà º,àeàve à efe idoà oàpo toà àdoà es oàa tigoà ueà osàlo aisà
identificados comoàsítiosàa ueol gi osài ve ta iadosà … àeà aàsuaà espetivaà eaàdeàp oteç o,àdeveà
manter-se o uso atual do solo, no caso de existir necessidade de quaisquer trabalhos ou obras, que 
impliquem revolvimento ou movimento de terras, estes ficam sujeitos a parecer prévio dos 
organismos de tutela da área da cultura, podendo ser objeto de intervenção arqueológica, nos 
moldes por estes definidos. 

Relativamente ao limite da área do ADV, de acordo com o artigo específico, a autorização ou o 
licenciamento para o derrube e o corte de árvores e destruição do coberto vegetal e do solo arável 
quando não integrado em práticas agrícolas devidamente licenciadas, deverão ser precedidos de 
parecer da entidade que tutela as áreas classificadas como património mundial. Igualmente na área 
geográfica e administrativa do Plano Intermunicipal de Ordenamento do Território do Alto Douro 
Vinhateiro (PIOTADV), a admissão de comunicação prévia ou o licenciamento para a prática dos 
atos acima enumerados deverá ser precedida de parecer vinculativo do organismo responsável pela 
tutela do património classificado.  

No que concerne aos Recursos Geológicos: Área Potencial, vem referido no ponto 2 do artigo 46.º 
que as atividades de exploração e de prospeção e pesquisa de recursos geológicos poderão ainda 
ocorrer no interior das poligonais delimitadas na Planta de Ordenamento (classificação e 
qualificação do solo), designadas como áreas potenciais, sendo o seu uso atual mantido até ao início 
das referidas atividades.  

Em súmula, verifica-se que o PDM do concelho de Vila Nova de Foz Côa não impõe diretamente 
nenhuma restrição ao desenvolvimento do projeto, sendo como tal compatível com a sua 
implementação, condicionado apenas ao parecer de entidades responsáveis pelas diversas tutelas, 
as quais integram, a presente Comissão de Avaliação.  

Em termos de condicionantes, a área intervenção está classificada como:  

 ‘e u sosàHíd i osà Leitosàeà a ge sàdasà o e tesàdeà guaà à ,à Leitosàeà a ge sàdasà
o e tesàdeà guaà à ,à Leitosà ueài teg a àaà‘EN ,à ál ufei asàdeàãguasàPú li as ,à
ál ufei asàdeàãguasàPú li asà- )o aà‘ese vadaàdaà)o aàTe est eàdeàP oteç oà à ,à
ál ufei asàdeàãguasàPú li asà- )o aàTe est eàdeàP oteç oà à àeà )o asài u d veis ;à 

 ‘e u sosàág í olasàeàFlo estaisà ã easàPe o idasàpo àI dios àeà “olosài teg adosà aà
‘áN ;à 

 ‘e u sosàE ol gi osà ã easàdeà‘EN ;à 
 I f aest utu asà Est adasà eà a i hosà u i ipais ,à ‘edeà ‘odovi iaà Na io alà - Rede 

Na io alà Fu da e talà eà Co ple e ta ,à ‘edeà el t i aà a io alà - áltaà Te s o ,à
á astecimento de Água - áduto as ,à V ti esàgeod si os ,à Viaà aveg velàdoàDou o àeà
‘edeàfe ovi iaà- Li haàdoàDou o ; 

http://www.cm-vilareal.pt/index.php/noticias/arquivo-de-noticias/1695-plano-intermunicipal-de-ordenamento-do-territorio-do-alto-douro-vinhateiro-piotadv
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 )o aàdeàP oteç oàEspe ialàdoàValeàdoàC a ,à Mo u e tos,àCo ju tosàeà“ítiosàClassifi adosà
e em Vias de Classificação - Zona Especial de Proteção, Limite da Área do ADV e Zona 
Especial de Proteção do ADV.  

E à elaç oà à‘EN,àaà eaàdeàestudoài te fe eà o àasàsegui tesàtipologias:à Ca e ei asàdeàli hasàdeà
gua ,à ã easà deà xi aà i filt aç o ,à ã easà o à is oà deà e os o ,à )o asà a eaçadasà pelasà
heias ,à ál ufei asàeàfaixaàdeàp oteç o ,à Es a pas àeà Leitosàdosà u sosàdeà gua . 

De acordo com o Decreto-Lei nº. 239/2012, de 2 de novembro, estas categorias, correspondem 
espetiva e teàaà ã easàest at gi asàdeàp oteç oàeà e a gaàdeàa uífe os ,à ã eas com elevado 
is oà deà e os oà híd i aà doà solo ,à )o asà a eaçadasà pelasà heias ,à ã easà deà i sta ilidadeà deà
ve te tes àeà ál ufei asà ueà o t i ua àpa aàaà o e tividadeàeà oe iaàe ol gi aàdaà‘EN,à o à
osà espetivosàleitos,à a ge sàeàfaixasàdeàp oteç o . 

No que diz respeito às Condicionantes, o n.º 2 do artigo 6º do Regulamento do PDM remete para a 
legislação específica em vigor, no que se refere à verificação da conformidade do projeto com os 
regimes das condicionantes previstas.  

Vila Flor  

No concelho de Vila Flor, com o PDM aprovado pela RCM nº. 115/94, de 10 de outubro e alterado 
pela RCM nº. 206//97, de 9 de dezembro, de acordo com a sua planta de ordenamento, são 
interferidas as seguintes classes de espaços: 

 Espaçosàág í olasàpe te e tesà à‘áN ; 
 Out osàEspaçosàág í olas ; 
 EspaçosàNatu aisàdeàUtilizaç oàMúltipla ; 
 ã easàdeàP oteç oàaoàPat i ioàHist i o-Arqueológico – Pat i ioàá ueol gi o ; 
 ‘edeàVi iaàNa io al ; 
 Out asàviasà u i ipais ; 
 Nú leosàFlo estais ; 
 EspaçosàU a os ; 
 Espaços-Canal - ‘edeàVi iaàI te u i ipal ; 
 Espaços-Ca al:à‘edeàVi iaàMu i ipalàP i ipal .à 

Quanto à planta de Condicionantes, na área de intervenção incidem as seguintes condicionantes 
ou restrições de utilidade pública: 

 ‘ese vaàág í olaàNa io al ; 
 ‘ese vaàE ol gi aàNa io al ; 
 Pat i ioàHist i oà- á ueol gi o ; 
 Li hasàdeàáltaàTe s o ; 
 Li hasàdeàM diaàTe s o ; 
 ã easàdeàP oteç oàaoàPat i ioàHist i oà- á ueol gi o ; 
 ‘edeàVi iaà- Est adasàdaà‘edeàNa io al ; 
 Out asàEst adasàeàEst adasàNa io aisàDes lassifi adas ; 
 ‘edeàVi iaà- Est adasàMu i ipais ; 
 “e vid oà adioel t i a . 

Alfândega da Fé  

No concelho de Alfândega da Fé, com o PDM aprovado pelo Aviso n.º 2147/2015, de 26 de 
fevereiro, somente a alternativa A do traçado interfere com este concelho. De acordo com a sua 
planta de ordenamento, são interferidas as seguintes classes de espaços: 

 Espaçosàag í olas ; 
 Li hasàeà u sosàdeà gua ; 
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 Est utu aàE ol gi aàMu i ipal ; 
 Pat i ioàCultu alà– ã eaàdeàsalvagua da .à 

O EIA refere que na área de intervenção incidem as seguintes condicionantes ou restrições de 
utilidade pública: 

 ‘ese vaàág í olaàNa io al ; 
 ‘ese vaàE ol gi aàNa io al ; 
 áp oveita e toàHid oag í ola . 

Falta,à todavia,à efe i à aà i id iaà doà t oçoà ,à alte ativaà áà e à ã easà deà is oà deà i ndio, 
pe igosidadeàaltaàeà uitoàalta .à 

 

Mirandela  

Em relação ao PDM de Mirandela, publicado pelo Aviso n.º 9347/2015, de 21 de agosto, constata-
se que as ações de projeto previstas incidem, de acordo com a planta de ordenamento, sobre as 
seguintes classes de espaços: 

 Espaçosàág í olas ; 
 Espaçosàflo estais ; 
 Espaçosàflo estaisàdeà o se vaç o ; 
 EspaçosàNatu ais ; 
 ã easàdeà‘e u sosàGeol gi osàPote iais ; 
 Est utu aàE ol gi aàMu i ipal ; 
 ã easà o à‘is oàdeàMovi e toàdeàVe te tes:àPe igosidadeàElevada .à 

Quanto à planta de condicionantes, o EIA refere que na área de intervenção incide o seguinte:  

 ‘ese vaàág í olaàNa io al ; 
 ‘ese vaàE ol gi aàNa io al ; 
 ‘e u sosàHíd i osà- Leitos e margens com a largura de 10 m das águas não navegáveis nem 

flutu veis ; 
 I f aest utu asà- Li hasàdeàMuitoàáltaàTe s o ; 
 I f aest utu asà- ‘edeà‘odovi ia ; 
 ‘e u sosàgeol gi osà- o ess esàpa aà e upe aç oàa ie tal ; 
 Povoa e tosàflo estaisàpe o idosàpo  i dios .à 

Macedo de Cavaleiros 

No concelho de Macedo de Cavaleiros, com o PDM aprovado por aviso n.º 11026/2015, de 29 de 
setembro, de acordo com a sua planta de ordenamento, são interferidas as seguintes Classes de 
espaços: 

 Espaçosàag í olasàdeàp oduç o ; 
 Espaçosàflo estaisàdeàp oteç o ; 
 Espaçosàdeàusoà últiploàag í olaàeàflo estal ; 
 Espaçosà atu ais ; 
 “olosàu a iz veisà- Espaçosàpa aàátividadesàE o i as ; 
 Est utu aàE ol gi aàMu i ipal ; 
 ‘edeà odovi ia:àsiste aàp i io ; 
 ‘edeà odovi ia:àsiste aàse u d io ; 
 ‘edeàFe ovi ia:àLi haàdoàTua ; 
 ã easà o à‘is oàdeàMovi e toàdeàVe te tes:àPe igosidadeàElevada ; 
 ã easà o à is oàdeào o iaàdeàsis oà- Pe igosidadeà uitoàElevada ; 
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 Pe í et osàu a os ; 
 “oloàU a izadoà- Espaços residenciais do TipoàII ; 
 “oloàU a izadoà- Espaçoàve deàdeàp oteç oàeàe uad a e to ; 
 U idadesàOpe ativasàdeàPla ea e toàeàGest oà UOPG ; 
 ã easà o à‘is oàdeàMovi e toàdeàVe te tes:àPe igosidadeàElevada ; 
 ã easà o à‘is oàdeàCheiasàeàI u daç es .à 

O EIA refere que na área de intervenção incidem as seguintes condicionantes ou restrições de 
utilidade pública:  

 ‘ese vaàE ol gi aàNa io al ; 
 ‘ese vaàág í olaàNa io al ; 
 ‘e u sosàHíd i osà- leitos e margens com a largura de 10 m das águas não navegáveis nem 

flutu veis ; 
 áp oveita e toàHid oag í ola ; 
 I f aest utu as:à‘edeàEl t i aà- Li hasàdeàáltaàTe s o ; 
 I f aest utu as:à ‘edeà ‘odovi iaà Na io al,à Est adasà ‘egio aisà eà Est adasà

Des lassifi adas ; 
 ‘ese vaàE ol gi aàNa io alà- Pedidos de Exclusão - ã easà o p o etidas ; 
 Pe í et osàFlo estaisà totalàeàpa ial à- Pe í et oàFlo estalàdaà“e aàdaàNoguei a ; 
 Do í ioàHíd i oà- )o asài u d veisàouàa eaçadasàpelasà heias .à 

Bragança  

No concelho de Bragança, com o PDM aprovado por aviso n.º 12248-A/2010, de 18 de junho, de 
acordo com a sua planta de ordenamento, são interferidas as seguintes classes de espaços: 

 Espaçosàág o-Silvo-Pasto isàdeàTipoàI ; 
 Espaçosàág o-Silvo-Pasto isàdeàTipoàII ; 
 Espaçosàág í olas ; 
 EspaçosàNatu aisàdeàTipoàI ; 
 EspaçosàFlo estaisàdeàCo se vaç oàe deàP oteç o ; 
 EspaçosàU a izadosàdeàTipoàV ; 
 EspaçosàU a izadosàdeàTipoàVI ; 
 Pla oàdeàO de a e toàdaàál ufei aàdoàázi o ; 
 ‘edeà‘odovi iaà- “iste aàP i ioàExiste te ; 
 ‘edeà‘odovi iaà- “iste aà“e u d ioàExiste te ; 
 ‘edeà‘odovi iaà- Sistema “e u d ioàP oposta ; 
 ‘edeà‘odovi iaà- “iste aàTe i ioàExiste te ; 
 ‘edeà‘odovi iaà- “iste aàTe i ioàP oposta ; 
 ã easàdeà‘e u sosàGeol gi osàPote iais . 

O EIA refere que na área de intervenção incidem as seguintes condicionantes ou restrições de 
utilidade pública: 

 ‘ese vaàE ol gi aàNa io al ; 
 ‘ese vaàág í olaàNa io al ; 
 ‘edeà‘odovi iaàNa io alàeàEst adasà‘egio aisà- Iti e ioàP i ipal/áutoest ada ; 
 Est adasàeàCa i hosàMu i ipais ; 
 ‘edeàNatu aà à- Zonas de Proteção Especial - II - Zona de Proteção Especial Rios Sabor 

eàMaç s ; 
 ‘edeàNatu aà à- Sítios de Importância Comunitária - ‘iosà“a o àeàMaç s ; 
 ‘edeàNatu aà à- Sítios de Importância Comunitária - 3 - Mo ais ; 
 Povoa e tosàFlo estaisàpe o idosàpo ài dios ; 
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 ã easàdeà is oàde i dioàelevadoàeà uitoàelevado ; 
 ‘edeà‘odovi iaàNa io alàeàEst adasà‘egio aisà- Iti e ioàP i ipal/áutoest ada ; 
 Est adasàeàCa i hosàMu i ipais ; 
 ‘edeàFe ovi ia ; 
 ‘edeàEl t i aà- Li hasàdeàM diaàeàáltaàTe s o ; 
 Ma osàGeod si os . 

Verificou-se estar em falta a referência à interferência com o sistema REN - Escarpas. 

Vimioso  

Em relação ao PDM de Vimioso, publicado pelo Aviso n.º 10083/2015, de 3 de setembro, constata-
se que as ações de projeto previstas incidem, de acordo com a planta de ordenamento, sobre as 
seguintes classes de espaços: 

 EspaçosàdeàUsoàMúltiploàág í olaàeàFlo estal ; 
 Espaçosàág í olas ; 
 EspaçosàNatu ais ; 
 Est utu aàE ol gi aàMu i ipal ; 
 Pat i ioàCultu alàClassifi ado ; 
 ã easàPote iaisàdeà‘e u sosàGeol gi os ; 
 ‘ede Rodoviária Principal - Est adaà‘egio al ; 
 ‘edeà‘odovi iaàP i ipalà- Est adaàMu i ipal ; 
 ‘edeà‘odovi iaàDist i uido aà- Ca i hoàMu i ipal ; 
 ‘edeà‘odovi iaàP i ipalà- ‘edeàP i ipalàP evistaà ovoàt açado . 

Em termos de condicionantes, a área intervenção está classificada como:  

 ‘ese vaàE ol gi aàNa io al ; 
 ‘ese vaàág í olaàNa io al ; 
 ã easàFlo estaisàpe o idasàpo ài dios ; 
 ‘edeàNatu aà à- PT)PE ; 
 ‘edeàNatu aà àPTCON /PTCON ; 
 ‘e u sosàHíd i os:àOut asàLi hasàdeàãgua ; 
 Regime Florestal - Pe í et oàFlo estalàdeàávela oso ; 
 ‘edeà‘odovi iaàP i ipalà- Est adaà‘egio al ; 
 ‘edeà‘odovi iaàP i ipalà- Est adaàMu i ipal ; 
 ‘edeà‘odovi iaàDist i uido aà- Ca i hoàMu i ipal ; 
 ‘edeàEl t i aàdeàM diaàTe s o ; 
 V ti esàGeod si os .à 

Em termos do traçado global, verifica-se que as ações do projeto incidem sobre a paisagem da 
Região Demarcada do Douro, desde o concelho de Vila Flor até ao concelho da Mêda, e têm especial 
incidência sobre o Vale da Vilariça (concelho de Torre de Moncorvo) e no atravessamento do Rio 
Douro junto à povoação de Foz do Sabor (Torre de Moncorvo). O projeto afeta o ADV na zona do 
Monte Meão (Vila Nova de Foz Côa).  

No que se refere à interferência com restrições e servidões de utilidade pública, constatou-se que 
o projeto prevê a afetação de áreas integrantes da REN.  

No Aditamento ao EIA, são apresentadas as quantificações de afetação das categorias da REN 
intercetadas pelas alternativas do projeto, verificando-se que a área de estudo interfere, nos 
diversos troços, com todas as categorias de áreas da REN.  

De acordo com o estabelecido no Regime Jurídico da REN, publicado pelo Decreto-Lei n.º 166/2008, 
de 22 de agosto, na atual redação dada pelo Decreto-Lei n.º 239/2012, de 2 de novembro, nas áreas 
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incluídas na REN são interditos os usos e as ações de iniciativa pública ou privada que se traduzam 
em operações de loteamento, obras de urbanização, construção ou ampliação, vias de 
comunicação, escavações e aterros e destruição do revestimento vegetal, não incluindo as ações 
necessárias ao normal e regular desenvolvimento das operações culturais e de aproveitamento 
agrícola do solo e das operações correntes de condução e exploração de espaços florestais. 

Excetuam-seà osàusosàeàasàaç esà ueàseja à o patíveisà o àosào jetivos de proteção ecológica e 
a ie talàeàdeàp eve ç oàeà eduç oàdeà is osà atu aisàdeà easài teg adasàe à‘EN à .ºà àdoàa tigoà
20º do Decreto-Lei n.º 166/2008), onde a instalação do Gasoduto, poderia vir a enquadra-se na 
alí eaà à ‘edesà su te easà el tricas e de telecomunicações e condutas de combustíveis, 
i lui doà postosà deà t a sfo aç oà eà pe ue osà ese vat iosà deà o ustíveis à doà po toà IIà - 
I f aest utu as,àdoàá exo,à elativoàaosà usosàeàaç esà o patíveisà o àosào jetivosàdeàp oteç oà
ecológica e am ie talàeàdeàp eve ç oàeà eduç oàdeà is osà atu aisàdeà easài teg adasà aà‘EN ,à
devendo contudo ser sujeitas à aprovação da CCDR territorialmente competente. 

Como requisito a esta intervenção, vem referido que a pretensão pode ser admitida se garantida a 
reposição das camadas de solo removidas e assegurado o adequado tratamento paisagístico, e 
obtido o parecer da APA/ARH, que é de caracter obrigatório e vinculativo, em função as áreas de 
REN que abrange.  

No entanto, o n.º 7 do artigo 24º, do Decreto-Lei n.º 166/2008 refere que, quando a pretensão se 
encontra sujeita a procedimento de AIA, a pronúncia favorável da CCDR no âmbito deste 
procedimento compreende a emissão de autorização. 

Constatou-se igualmente no EIA, que há troços atravessados por povoamentos de Sobreiros e 
Azinheiras e interferem, igualmente, com áreas sujeitas ao Regime Florestal, pelo que está sujeito 
a parecer do Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF, I. P.).  

Relativamente à Rede Natura 2000, a área de estudo interceta espaços da área classificada 
nomeadamente, o Sítio Morais – PTCON0023 e Sítio PTCON0021 – Rios Sabor e Maçãs e ZPE 
(PTZPE0037), sendo que estes atravessamentos se fazem nos Troços 8 e 9. Nos troços 3 a 6 não se 
verifica interferência com estas, apesar da proximidade de zonas de proteção à delimitação definida 
como área de estudo.  

A área de estudo interfere com áreas percorridas por incêndios. De acordo com o n.º 1 do artigo 
1.º do Decreto-Lei n.º 327/90, de 22 de outubro, são proibidas pelo prazo de 10 anos a contar da 
data do incêndio a realização de novas edificações ou demolição das existentes; o estabelecimento 
de quaisquer novas atividades agrícolas, industriais, turísticas ou outras que possam ter um impacte 
ambiental negativo; a substituição de espécies florestais por outras, técnica e ecologicamente 
desadequadas; o lançamento de águas residuais industriais ou de uso doméstico ou quaisquer 
outros efluentes líquidos poluentes; o campismo fora de locais destinados a esse fim. 

Vem referido no EIA que o p ojetoàe à ausaà t ata do-se de uma ação de interesse público ou de 
um empreendimento com relevante interesse geral, todas estas proibições podem ser levantadas, 
a todo o tempo, mediante reconhecimento por despacho conjunto do Ministro do Ambiente e do 
Ordenamento do Território, do Ministro da Agricultura do Desenvolvimento Rural e das Pescas e 
do membro do Governo competente em razão da matéria (n.º 5 do artigo 1.º do Decreto-Lei n.º 

/ . 

Assim, a construção do gasoduto requer o reconhecimento por despacho conjunto do Ministro do 
Ambiente e do Ordenamento do Território, do Ministro da Agricultura do Desenvolvimento Rural e 
das Pescas e do membro do Governo competente em razão da matéria.  

Para além disso, o ICNF (entidade que faz parte da Comissão de Avaliação), a Autoridade Nacional 
de Proteção Civil e as Câmaras Municipais, também deverão pronunciar-se sobre as questões 
relativas a esta servidão.  
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No que respeita ao Domínio Público Hídrico, verifica-se que existe o atravessamento inevitável de 
várias linhas de água, incluindo dos Rios Sabor e Douro, cujo cruzamento (que se insere na albufeira 
da Valeira) será efetuado com recurso a HDD (perfuração horizontal dirigida). Mais se verifica que 
há interferência com captações públicas de água, mais concretamente no troço 6, bem como 
interferências com as faixas reservadas e de proteção das Albufeiras da Valeira e do Sabor.  

Para além disso, ao longo do trajeto de ambos os corredores para as duas alternativas, verifica-se 
que a área dos corredores abrange captações privadas.  

Refere-se ainda a existência, na envolvente próxima do traçado do gasoduto (Troço 5 – cerca do PK 
68+000 da alternativa A) de uma praia denominada Praia Fluvial da foz do rio Sabor, localizada no 
rio Douro a cerca de 300 metros a montante da zona de desenvolvimento do traçado.  

Através consulta dos PDM de Vila Nova de Foz e Torre de Moncorvo verifica-se, relativamente aos 
recursos hídricos, que se aplica o regime estabelecido na lei geral e específica em vigor. Deverá, 
portanto, seguir o regime previsto na Lei n.º 54/2005, de 15 de novembro (com Declaração de 
Retificação n.º 4/2006, de 16 de janeiro), na Lei n.º 58/2005, de 29 de dezembro e no Decreto-Lei 
n.º 226-A/2007.  

A ocupação de parcelas do domínio público hídrico depende de autorização da Administração da 
Região Hidrográfica respetiva, pelo que cabe à APA/ARH Norte, que integra a Comissão de 
Avaliação, acautelar as questões do Domínio Hídrico. 

Observa-se que o estudo interceta áreas de interesse patrimonial como o ADV, no Troço 5 (troço 
comum), e a respetiva Zona Especial de Proteção (ZEP), assim como a ZEP dos Sítios Pré-históricos 
rupestres do Vale do Côa (Troço 3 – alternativa B). 

Relativamente à interferência com o ADV verifica-se que a área de estudo, nos troços de 3 a 6, 
interfe eà aà eaà lassifi adaàpelaàUNE“CO,à o oàPat i ioàMu dial,à aà atego iaàdeà Paisage à
ultu al,àevolutivaàeàviva àeàta à o à)o aàEspe ialàdeàP oteç oà ‘DD à– Aviso n.º 15710/2010, 

de 30 de julho.  

Tal como referido, o Plano Intermunicipal de Ordenamento do Território do Alto Douro Vinhateiro 
(PIOT-ADV), publicado pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 150/2003, de 22 de setembro, 
tem como objetivo principal a salvaguarda e valorização da paisagem do ADV, estabelecendo um 
conjunto de orientações de gestão de território e programas de ação.  

De acordo com o regulamento do PIOT-ADV estão interditas alterações da morfologia das margens 
ao longo de todos os cursos de água abrangidos pelo plano. No mesmo documento, vem ainda 
mencionado que deverá ser autorizada pela entidade que tutela as áreas classificadas como 
património mundial, ações como o derrube e corte de árvores e destruição do coberto vegetal e de 
solo arável quando integrado em práticas agrícolas devidamente licenciadas, bem como 
intervenções no património cultural.  

Relativamente à Zona Especial de Proteção do Conjunto dos Sítios Arqueológicos no Vale do Rio 
Côa, o EIA refere que esta estabelece uma grande área de salvaguarda em torno de vários núcleos 
de arte rupestre e de dois sítios arqueológicos.  

A alternativa A desenvolve-se a oeste da Zona Especial de Proteção dos Sítios Arqueológicos no Vale 
do Rio Côa e não regista qualquer ocorrência patrimonial neste setor. A alternativa B desenvolve-
se mais a nascente, abrangendo parcialmente a ZEP dos Sítios Arqueológicos no Vale do Rio Côa. 

A interferência com património cultural depende de autorização da DGPC, que integra a Comissão 
de Avaliação, através da emissão de parecer relativamente a esta afetação, ficando assim 
acauteladas as questões do Património Cultural.  

Na área de estudo são identificadas condutas de abastecimento e saneamento, com interferência 
pelos vários troços. De acordo com a informação contida no EIA, as infraestruturas de 
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abastecimento de água possuem uma servidão de 10 m (Decreto-Lei n.º 34.021, de 11 de novembro 
de 1944). 

As normas técnicas relativa à conceção, ao dimensionamento, à construção e à exploração dos 
sistemas de abastecimento de água, bem como as respetivas normas de higiene e segurança 
constam do Decreto Regulamentar n.º 23/95, de 23 de agosto (artigos 1.º e 3.º do Decreto-Lei n.º 

/ ,àdeà àdeàagosto .àDeàa o doà o àoàEIá,à estaà est iç oàvisaàassegu a àaàp oteç oàsa it iaà
dos canais e depósitos destinados ao abastecimento de água, condicionando a realização, nos 
terrenos confinantes, de quaisquer obras ou ações que possam, de algum modo, afetar a pureza e 
aàpota ilidadeàdaà gua .à 

ái daà esteàdo u e to,à à e io adoà ueàaà se vid oàdaà edeàdeàesgotosà foià i stituídaàpelosà
Decretos supra mencionados e cujo objetivo consiste em garantir a segurança dos coletores, assim 
o à o diç esà í i asàdeàa essoàaosà es osàpa aà epa aç esàeà o ito izaç esà egula es .àVe à

também exposto, que no atravessamento de condutas e coletores existentes, assim como de outras 
infraestruturas lineares, importa acautelar as suas interceções, garantindo a sua preservação ou 
restabelecimento, e o cumprimento dos normativos legais, nomeadamente a Portaria n.º 
142/2011, de 6 de abril.  

Assim, deverá existir parecer das entidades responsáveis pela gestão dos sistemas de 
abastecimento e saneamento.  

Do analisado no EIA, verifica-se a existência de Linhas Elétricas de Muito Alta Tensão (LMAT) a 220 
kV e 400 kV, com possível afetação pelo projeto.  

NoàEIáàve àexpostoà ueàaà constituição de servidões administrativas respeitantes a infraestruturas 
de produção, transporte e distribuição de energia elétrica segue o regime previsto nos Artigos 54.º 
e 56.º do Regulamento para Instalações Elétricas, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 26 852, de 30 de 
julho de 1936, no Artigo 51.º do Decreto-Lei n.º 43 335, de 19 de novembro de 1960 e no Artigo 38.º 
do Decreto-Lei n.º 182/95, de 27 de julho . 

Noà es oàdo u e toàve à efe idoà ueà as instalações elétricas devem garantir afastamentos 
mínimos de modo a eliminar todo o perigo previsível para as pessoas e a evitar danos em bens 
materiais, não devendo perturbar a livre e regular circulação nas vias públicas ou particulares, nem 
afetar a segurança do caminho-de-ferro, prejudicar outras linhas de energia ou de telecomunicação, 
ou causar danos às canalizações de água, gás ou outras (Artigo 5.º do Regulamento de Segurança 
de Linhas Elétricas de Alta Tensão aprovado pelo Decreto Regulamentar n.º 1/92, de 18 de fevereiro 
e Artigo 1.º do Regulamento de Segurança de Redes de Distribuição de Energia Elétrica em Baixa 
Tensão, aprovado pelo Decreto Regulamentar n.º 90/84, de 26 de dezembro) .à ássi ,à osà
afastamentos mínimos são restrições que devem ser observadas aquando da instalação das redes 
elétricas ou no ato de licenciamento de edificações a localizar na proximidade das linhas elétricas 
já existentes.  

No regulamento vem também mencionado que está definida uma zona de proteção da linha com 
uma largura máxima de 45 m centrada no seu eixo, na qual são condicionadas ou sujeitas a 
autorização prévia algumas atividades.  

Por outro lado, eventuais intervenções no solo (até 2 m para além do limite da implementação dos 
apoios ao nível do solo) carecem de aprovação prévia da REN, S.A., uma vez que pode estar em 
causa a estabilidade dos apoios.  

Observam-se interferências com infraestruturas rodoviárias nacionais e ferroviárias, sob jurisdição 
das Infraestruturas de Portugal, S.A. (IP, S.A.).  

Assim, no que diz respeito à Rede Rodoviária, de acordo com o Plano Rodoviário Nacional (PRN) – 
publicado pelo Decreto-lei nº222/98, de 17 de julho, retificado pela Declaração de Retificação nº19-
D/98, de 31 de outubro, e alterado pela Lei nº98/99, de 26 de julho e pelo Decreto-Lei nº182/2003, 
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de 16 de agosto, identificam-se as seguintes vias nos concelhos de Torre de Moncorvo e de Vila 
Nova de Foz Côa:  

 No concelho de Torre de Moncorvo: IP2 e IC, ambos integrados na Subconcessão Douro 
Interior; IP2, entre a Junqueira e Pocinho (itinerário a ser assegurado pela EN102, 
desclassificada PRN 2000); EN 215; EN220; EN215, estrada desclassificada pelo PEN2000;  

 No concelho de Vila Nova de Foz Côa: IP2, integrado na Subconcessão Douro Interior; IP2, 
entre a Junqueira e Pocinho (itinerário a ser assegurado pela EN102, desclassificada PRN 
2000); EN222; EN102 e EN102-1, estradas desclassificadas pelo PRN 2000.  

No que diz respeito à rede ferroviária, verifica-se que a área de estudo interceta a linha do Douro e 
a Linha do Sabor, pelo que deverá ser tido em consideração o estabelecido nos Artigos 15.º e 16.º 
do Decreto-Lei n.º 276/2003 de 4 de novembro, relativo ao Domínio Público Ferroviário, que 
compreendem uma série de restrições para esta servidão. 

Assim, verifica-se a obrigatoriedade da obtenção do parecer definitivo da IP, S.A., para a execução 
do projeto. 

No que concerne à interferência com as estradas municipais, deverá ser obtida autorização junto 
das Autarquias.  

Na área de estudo, verifica-se a existência de vários Marcos Geodésicos. De acordo com o parecer 
da Direção-Geral do Território, solicitado pelo promotor, relativamente à Rede Geodésica Nacional 
deverá ser respeitada a zona de proteção aos marcos que é constituída por uma área circunjacente 
ao sinal e nunca inferior a 15 m de raio e assegurado que as infraestruturas a implantar não 
obstruem as visibilidades das direções constantes das respetivas minutas de triangulação. Caso se 
verifique que no desenvolvimento do projeto seja indispensável a violação da referida zona de 
respeito de algum vértice geodésico, deverá ser solicitado à DGT um parecer sobre a análise da sua 
remoção. Quanto à Rede de Nivelamento Geométrico de Alta Precisão a sua integridade deverá ser 
preservada.  

A Reserva Agrícola Nacional (RAN) foi tratada no EIA tanto nos Solos (subtema do descritor Solos e 
Uso do Solo) como no Ordenamento e Condicionantes.  

A RAN, instituída pelo Decreto-Lei n.º 451/82, de 16 de novembro, encontra-se regulamentada pelo 
Decreto-Lei n.º 73/2009, de 31 de março, e condiciona o uso do solo funcionando como uma figura 
regulamentar de ordenamento e planeamento do território, como potencial recurso agrícola, tendo 
em conta a sua preservação. A RAN é uma restrição de utilidade pública, constituída por um 
conjunto de áreas que em termos agroclimáticos, geomorfológicos e pedológicos apresentam 

maior aptidão para a atividade agrícola .à 

De acordo com o nº 2 Artigo 8º do Decreto-Leià .ºà / ,àdeà àdeà a çoà as áreas beneficiadas 
por obras de aproveitamento hidroagrícola não inseridas em solo urbano identificado nos planos 
territoriais de âmbito intermunicipal ou municipal são classificadas como RAN .à 

Vem referido no EIA que, de acordo com o Decreto-Leià .ºà / ,àdeà àdeà a ço,à as utilizações 
não agrícolas de áreas na RAN só podem verificar-se quando não exista alternativa viável fora das 
terras ou solos da RAN à alí eaàl ,àdoà .ºà ,àdoàá tigoà .º . 

Relativamente à afetação de áreas da RAN, verificamos que nos diversos troços existe grande 
afetação de solos com elevada ou moderada aptidão para o uso agrícola. 

Verifica-se que na área envolvente do projeto, existem diversas áreas classificadas ao abrigo da 
RAN, que se localizam essencialmente na faixa envolvente das linhas de água, destacando-se as 
bacias do rio Sabor e da ribeira da Vilariça.  

A utilização de solos pertencentes à RAN para fins não agrícolas, carece da autorização das 
entidades competentes, nomeadamente a Direção Regional de Agricultura e Pescas do Norte. 
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Os corredores dos traçados interferem com áreas identificadas como Oliveiras. O Decreto-Lei n.º 
120/86, de 28 de maio, estabelece medidas de proteção ao olival nacional, considerado um 
património de altíssimo valor e como um fator de equilíbrio social, económico e ecológico.  

No EIA vem referido que o arranque ou corte de oliveiras pode ser autorizado quando seja efetuado 
em zonas destinadas a vias de comunicação ou construções e empreendimentos de interesse 
nacional, regional e local, e como tal reconhecidos pelos ministérios competentes.  

Deverá ser obtida a pronúncia da Direção Regional de Agricultura do Norte, enquanto entidade 
competente. 

De acordo com o EIA, durante a fase de execução da obra é prevista a criação de diversos estaleiros 
de apoio, não estando a sua localização ainda definida nesta fase, sendo que, conforme é indicado 
nas páginas 26 e 27 do Resumo Não Técnico, será garantida uma localização que não provoque 
impactos negativos com a envolvente nem a ocupação de solos sujeitos a restrições ou servidões 
de utilidade pública. 

Em face do exposto, considera-se que ambas as alternativas poderão ser compatíveis com os 
instrumentos de gestão do território, salvaguardando-se o cumprimento da legislação aplicável, 
relativamente à ocupação de solos classificados como REN e RAN e restantes condicionantes 
indicadas. 

Afetação do ADV e zona especial de proteção 

Da análise efetuada aos elementos constantes no EIA, verificou-se que o estudo de impacte sobre 
o ADV e respetiva ZEP foi analisado no Anexo 7 do Aditamento – Estudo de Impacte Patrimonial 
(EIP) e complementado, posteriormente, com o envio de novos elementos. 

Foià ealizadaàaà a a te izaç oàeàaàavaliaç oà o à aseà aà etodologiaàp e o izadaà oà Guidance on 
Heritage Impact Assessments for Cultural World Heritage Properties à ICOMO“,à ,à ueà seà
baseia numa breve descrição do ADV, na definição do conceito de Valor Universal Excecional (VUE), 
na listagem das componentes que conferem autenticidade/integridade ao ADV e na identificação 
dos seus principais Atributos.  

O objetivo deste estudo é analisar as implicações ambientais do projeto, mais especificamente nos 
atributos que conferem o VUE ao ADV, indicando as medidas de minimização dos impactes gerados, 
passíveis de implementação, durante as fases de construção, de exploração e desativação (mesmo 
não prevendo a desativação num horizonte temporal próximo), no sentido de possibilitar a 
implantação do projeto, garantindo a preservação dos valores do Bem. 

Foi apresentada cartografia com a implementação do projeto face ao ADV e respetiva ZEP. Pela 
análise desta carta, é possível verificar que a maior interferência do projeto sobre os atributos que 
conferem o VUE ao ADV ocorre essencialmente na ZEP, onde se verifica maior extensão de 
atravessamento pelos traçados, e que se desenvolve entre os Troços 3 a 6, destacando o 
atravessamento no rio Douro, no Troço 5 (troço comum às duas alternativas), que interfere 
diretamente com a área classificada do ADV. 
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Figura 3: Implantação do projeto do Gasoduto Celorico-Vale de Frades face ao ADV e respetiva ZEP 
(Fonte: Aditamento ao EIA). 

Vem referido no EIA, que o projeto em estudo interceta a zona mais a nascente do ADV, tendo sido 
privilegiado (ao ser constatado como inevitável a sua interferência) o seu atravessamento numa 
zona cuja afetação fosse o menos extensa possível.  

Para além disso, foram apresentados os extratos das plantas que acompanham o PIOT-ADV 
aprovado, sobrepondo o atravessamento do projeto do gasoduto. 

O estudo apresenta as extensões da interferência do projeto com o ADV e respetiva ZEP, por troço 
e alternativa de traçado, tal e como se verifica no quadro seguinte (Fonte: Aditamento ao EIA): 

 

O Estudo refere que a interferência com o ADV ocorre numa extensão de 743 m e abrange áreas 
da ZEP entre 51,4 km a 56,2 km, consoante a combinação de alternativas a ser selecionada. Assim, 
o projeto abrange a área do ADV em cerca de 0,45% do seu traçado, e em aproximadamente 33% 
da ZEP (qualquer que seja a alternativa selecionada).  
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Seguidamente, expõe-se a percentagem de afetação do ADV e respetiva ZEP, pelas duas 
alternativas de traçado, que constituem o projeto do gasoduto, apresentado no aditamento ao EIA 
(Fonte: Aditamento ao EIA). 

 

Notas:  

1. Na quantificação das áreas afetadas na fase de construção é considerada, de um modo 
conservador, a afetação de uma faixa de 20 metros  
2. Na quantificação das áreas afetadas na fase de exploração é considerada uma faixa 
genérica de 10 metros, correspondente à área onde fica interdita a plantação de árvores ou 
arbustos 

A área estudada compreende um território muito condicionado, possuidor de diversos valores 
(ecológicos, geológicos, patrimoniais, entre outros) e com poucos espaços disponíveis para a 
instalação de uma infraestrutura linear como o gasoduto em avaliação.  

Assim, e baseado na proposta de Declaração de VUE, apresentam-se seguidamente os elementos 
existentes na área de estudo no ADV e da ZEP, que se assumem como atributos expressivos e 
reveladores do seu carácter de qualidade e que conduziram ao seu reconhecimento como 
património Mundial.  

Atributos Naturais: 

 Matos e matas: ao longo dos Troços 3 a 6 das duas alternativas, e mais expressivo na 
alternativa B;  

 Galerias ripícolas: no Troço 3, na alternativa A, verifica-se a existência de 3 
atravessamentos, designadamente, na Ribeira do Vale das Portas e afluente e Ribeira do 
Vale de Navalha; na alternativa B, observam-se 5 atravessamentos na Ribeira da Centieira; 
no Troço 5, comum a ambas alternativas, verifica-se o atravessamento do rio Douro; no 
Troço 6, na alternativa A, existem 8 atravessamentos, designadamente, na Ribeira dos 
Cavalos e na Ribeira da Vilariça e respetivos afluentes. Já no que se refere à alternativa B, 
verificam-se 2 atravessamentos, no Ribeiro Grande e na Ribeira da Laça;  

 Rio Douro: de acordo com o PIOT-ADV, o rio Douro assume-seà o oà oà ele e toà
estruturador de todo o áDV .àOà uza e toàdoàgasodutoà o àoà ioàDou oàd -se apenas no 
fim do troço 5, ligeiramente a sul da zona da Foz do Sabor;  

 Cumeadas relevantes: as cumeadas que se destacam na envolvente do projeto decorrem 
da própria diversidade orográfica da região. Esta região caracteriza-se por um relevo 
suavemente ondulado, com uma sucessão de serranias que claramente se demarca da 
paisagem envolvente, atingindo as classes altimétricas mais elevadas. No aditamento ao 
EIA, apenas foram consideradas como preponderantes as seguintes cumeadas: Serras de 
Leomil e Lapa; Serra do Reboredo; Serra de Bornes; Serra da Nogueira. 
No entanto, verifica-se que existem cumeadas que não atingindo classes altimétricas tão 
elevadas como as atrás elencadas, revestem-se de importância ao nível da paisagem, como 
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por exemplo, a cumeada que é atravessada no Monte Meão, visível tanto do rio como do 
IP2, e de outros locais a cotas mais elevadas (como o Miradouro da Vilariça). 

Atributos Culturais: 

 Vinha com sistema de armação do terreno em socalcos e Vinha com outros sistemas de 
armação do terreno: com grande expressividade ao longo dos Troços 3 a 6, em ambas as 
alternativas;  

 Mortórios: no estudo foi referido que não existe afetação de mortórios no ADV. Dentro da 
ZEP, apenas os Troços 3 e 4, da alternativa A, abrangem manchas de mortório;  

 Olivais: com afetação ao longo de todo o traçado em ambas alternativas (Troços 3 a 6) com 
maior expressividade no Troço 6 (alternativa A);  

 Amendoais e Laranjais: com afetação a partir do Troço 3, abrangendo também o Troço 6, 
coincidindo apenas com a alternativa A. Esta alternativa interfere com manchas de 
pomares na ZEP. No caso do troço 4, a afetação de áreas de amendoais e laranjais é nula 
para ambas as alternativas. 
Relativamente ao troço comum às duas alternativas (Troço 5), verifica-se o cruzamento do 
gasoduto com áreas de amendoais e laranjais;  

 Quintas: o estudo refere que as Quintas constituem complexos agrícolas de produção 
vinícola, integrando um contínuo de vinhas, e são facilmente visíveis pelas casas com vários 
edifícios.  

Foram identificadas, por Troço e alternativa, as seguintes Quintas (Fonte: Aditamento 3 ao EIA, 
agosto de 2017): 

Troço Alternativa A Alternativa B 

Troço 3 

1. Quinta do Pai Penela 

2. Quinta de S. João 

3. Quinta do Vale da Manta 

4. Quinta do Cabeço Alto 

5. Quinta do Alvito 

6. Quinta dos Gamoais 

7. Quinta da Moreirinha 

8. Quinta do Maio 

9. Quinta da Veiga 

10. Quinta dos Areais 

11. Quinta da Canameira 

12. Quinta do Marvão 

13. Quinta do Chão da Ordem 

Troço 4 ------- 14. Quinta da Granja 

Troço 5 

15. Quinta da Veiga e Quinta de Val Mouro  

16. Quinta do Cercão  

17. Quinta do Saião (fora do corredor mas no ADV)  

18. Quinta de Cortes da Veiga (CCDR)  

19. Quinta do Reguengo (Senhora da Veiga) (fora do corredor 
mas no ADV)  

20. Quinta de Vale Meão (fora do corredor mas no ADV)  

21. Casa da Palmeira/ Quinta da Casa da Palmeira (CCDR) 
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Troço Alternativa A Alternativa B 

Troço 6 

22. Quinta do Carvalhal  

.àQui taàdaàPed aàd á taà 

24. Quinta da Terrincha  

25. Quinta do Carrascal  

26. Quinta do Zimbro  

27. Quinta da Fonte  

28. Quinta do Barracão da 
Vilariça 

29. Quinta de Vila Maior  

30. Quinta da Granja  

31. Quinta das Eiras  

32. Quinta do Ataíde  

33. Quinta do Vale da Cal  

34. Quinta da Ribeira de 
Lodões  

35. Quinta de Santo Estevão  

36. Quinta do Prado 

 Património imóvel classificado ou em vias de classificação: o estudo refere que se destaca 
o seguinte património classificado:  

I. Sítios Classificados identificados, mas sem qualquer interferência com o traçado:  
- Castelo Velho de Freixo de Numão (n.º 579/2641), classificado como Sítio de 

Interesse Público e com Zona Especial de Proteção;  

- Cabeço da Mina, classificado como Sítio de Interesse Público.  

II. Áreas classificadas com interferência com o traçado:  
- Conjunto dos Sítios Arqueológicos no Vale do Rio Côa, classificado como 

Monumento Nacional e respetiva Zona Especial de Proteção, com interferência 
no Troço 3, na alternativa B;  

- ADV, classificado como Património Mundial, na categoria de Paisagem Cultural, 
Evolutiva e Viva, pela UNESCO e, posteriormente, classificado como Monumento 
Nacional (afetação no Troço 5) e ZEP do ADV (nos Troços de 3 a 6); 

 Povoações: o estudo refere que o desenvolvimento dos traçados interfere, após o 
atravessamento do rio Douro, entre a Foz do Sabor e a povoação de Cabanas de Baixo, com 
uma área classificada como espaços residenciais (solo urbanizado), de acordo com o PDM 
de Torre de Moncorvo;  

 Locais de culto: o estudo apenas faz referência a que o Troço 4, na alternativa B desenvolve-
se nas imediações de uma capela (Capela da Senhora da Carvalha, ocorrência patrimonial 
n.º 62). Para além disso, no troço 6, é identificada a Capela de São Jorge, ocorrência 
patrimonial n.º 82 perto da alternativa A. Em relação ao Troço 5, foi mencionado que não 
se verifica a existência de locais de culto na envolvência do gasoduto. Contudo, observa-se 
que tal não corresponde à realidade, atendendo que, a título de exemplo, existe uma igreja 
do séc. XIX na propriedade da Quinta do Vale Meão; 

 Miradouros: Foi apresentado um quadro que sintetiza a interferência da bacia visual gerada 
por cada troço, de ambos as alternativas, com as zonas de miradouro mais relevantes no 
seio desta região, considerando o raio de visibilidade numa extensão de 2,5km (Fonte: 
Aditamento ao EIA):  



Parecer da Comissão de Avaliação 

Procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental nº 2871 

Gasoduto Celorico – Vale de Frades, Interligação Transfronteiriça 73/156 

 

Verifica-se que ao longo do troço 4, da alternativa A, surgem 3 miradouros que apresentam 
uma ligação visual para a faixa de implantação do gasoduto, designadamente o Castelo 
Velho de Freixo de Numão, Sítio de Interesse Público já referenciado, por integrar a lista de 
património classificado; o miradouro da Mata do Carrasco, nos arredores da povoação de 
Santo Amaro; e o miradouro de St.ª Bárbara das Mós. O miradouro de St.ª Bárbara de Mós 
é o único que se apresenta dentro da demarcação do ADV.  

Também a bacia visual do Troço 4, da alternativa B, interfere com 3 zonas de miradouro: o 
Castelo Velho de Freixo de Numão, o miradouro do Caminho da Costa, no desenvolvimento 
da via que faz a ligação a Vila Nova de Foz Côa (N102) e o miradouro da Mata do Carrasco.  

No caso do troço comum (Troço 5), o estudo refere que se verifica a interferência da bacia 
visual com um miradouro da Mata do Carrasco e com a Foz do Sabor.  

O Troço 6 da alternativa A apresenta uma ligação visual com dois miradouros: miradouro 
de São Gregório e miradouro do Santuário de N.ª Sr.ª do Castelo. Por fim, neste mesmo 
troço mas para a alternativa B, a respetiva bacia visual apenas interfere com o miradouro 
de São Gregório.  

 Vias panorâmicas: o estudo refere que a implantação do gasoduto privilegia um 
desenvolvimento ao longo de zonas de cumeada ou de vale, sendo de prever que será 
possível haver uma ligação visual para esta infraestrutura, a partir de algumas das principais 
vias que se desenvolvem nesta região. 

São mencionadas três vias rodoviárias: EN 102 (alternativa B – Troço 3); IP 2 (alternativa B 
– Troço 3 e alternativa A – troço 6); IC5 (Troço 6 – alternativas A e B). Indicam também, que 
grande parte da implantação do gasoduto encontra-se dissimulada, em virtude deste estar 
enterrado, à exceção da faixa de servidão. No entanto, verifica-se que a paisagem sofrerá 
alterações profundas, atendendo que alguns dos usos atuais do solo em presença não 
poderão estar presentes, criando um ferida na paisagem. A título de exemplo, refira-se os 
matos e vinhas.  

Uma outra infraestrutura que poderá estar também sujeita a interferências visuais, 
decorrentes da passagem do gasoduto, é a ligação ferroviária da Linha do Douro, que 
atravessa a área de estudo e que se destaca pelo seu caráter histórico e patrimonial.  

Os principais impactes das duas alternativas, para as Fases de Construção, Exploração e Desativação 
do projeto do gasoduto, no que respeita à afetação do ADV e respetiva ZEP, constam do Anexo III, 
Tomo III do Aditamento ao EIA.  
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A implantação do projeto apresenta repercussões distintas consoante a tipologia de uso afetada. 
No Estudo, é identificada a afetação de cada classe de ocupação, tendo em conta a faixa de servidão 
considerada nas fases de construção (genericamente 20 metros) e de exploração.  

Relativamente à ZEP, verifica-se, em alguns troços, diferenças nas afetações dos atributos entre as 
alternativas em estudo. O atravessamento em área Património Mundial ocorre numa zona de 
traçado comum às duas alternativas.  

Foi apresentada uma Síntese do total dos Atributos Naturais e Culturais, representativos da 
ocupação do solo interferidos pelos traçados alternativos na zona do ADV e na ZEP do ADV, que se 
ela io a à o àoàat i utoà ultu alà Qui tas ,à ujoà uad oàa aixoàseàexp e (Fonte: Aditamento ao 

EIA): 

 

Da análise ao referido quadro, constata-se que são os matos os que se apresentam como 
claramente mais expressivos no território (ZEP + ADV), sendo a sua afetação superior na alternativa 
B.  

O olival é a segunda classe com maior representatividade de extensão dentro da RDD (ADV+ZEP), 
sendo mais expressiva na alternativa A. O estudo classifica o impacte sobre este atributo como 
negativo, de magnitude negligenciável, e de reduzida significância, nas fases de construção e 
exploração.  

A seguir ao olival, são as matas que se apresentam com maior expressividade, com maior 
interferência na alternativa A. O estudo classifica o impacte sobre as matas como de magnitude 
reduzida e de significância moderada/elevada.  

A vinha é intercetada ao longo de toda a área em estudo, e possui mais expressão no troço 3 da 
alternativa B, sendo também esta alternativa a que possui maior afetação de área de vinha. De 
realçar também, que no troço 3 ocorre a interceção de várias Quintas.  

O estudo considera o impacte sobre as Vinhas como sendo negativo, de magnitude reduzida e 
significância moderada/elevada decorrente da fase de construção, passando posteriormente, na 
fase de exploração a um impacte de magnitude negligenciável e de reduzida significância uma vez 
que, apesar da implantação do gasoduto implicar a destruição da cultura, na faixa de intervenção a 
este associada, esta poderá ser parcialmente restituída após a fase de obra, desde que garanta a 
servidão. No entanto, constata-se que tal não é possível atendendo que os processos de 
mobilização do solo para esta cultura não são compatíveis com o gasoduto.  

Quanto às Galerias Ripícolas, a afetação é pontual e ocorre com maior expressão na alternativa A. 
Referem ainda que o cruzamento com galerias ripícolas com o gasoduto dá-se apenas 
pontualmente pelo que se considera, genericamente, o impacte como negativo e de magnitude 
negligenciável durante a fase de construção, de significância reduzida. Dizem ainda que, apesar de 
condicionada à faixa de servidão do gasoduto, após a intervenção, a vegetação pode ser 
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parcialmente restabelecida, pelo que se mantém o impacte negativo, de magnitude negligenciável 
e significância reduzida, na fase de exploração.  

Os pomares são os que apresentam menor afetação sendo esta superior na alternativa A. O estudo 
classifica o impacte sobre este atributo como nulo, constituindo um impacte de significância neutra 
nas várias fases. A este respeito importa dizer que apesar da afetação dos pomares ser menor, tal 
não implica que a sua significância seja reduzida, atendendo a que estas culturas ocorrem 
pontualmente e em cada vez menor extensão ao longo do ADV e da sua ZEP.  

Para além destes atributos, foram ainda identificados outros atributos naturais ou culturais, com 
grande importância na paisagem da área de estudo, designadamente:  

 As Quintas onde para além para além da atividade agrícola, existe também um uso turístico 
(não considerado nos atributos dos ADV), como casa de campo ou agroturismo, com 
importância tanto económica para a propriedade como para a própria região, pela 
dinamização deste território do interior do país. 
O estudo classifica o impacte sobre este atributo, na fase de construção, genericamente 
como neutros (em situação de inatividade da quinta) a moderada/ elevada significância 
(em situações de uso turístico ou afetação expressiva das culturas base do sustento da 
economia da quinta), contudo reversível, minimizável e temporário. Na fase de exploração, 
o impacte foi classificado como diminuto, resultando unicamente nas restrições à 
plantação pela necessária faixa de servidão. Tendo em conta a expressão que a área afetada 
dessas culturas representa nas propriedades, consideram o impacte negativo, permanente, 
localizado, negligenciável, e de reduzida significância;  

 Relativamente ao rio Douro, o cruzamento com o rio apenas se realiza no Troço 5 (troço 
comum). O estudo menciona que tendo em conta a perturbação nula do rio Douro (atributo 
de valor muito elevado), considera-se que a sua afetação também o é, representando um 
impacte de significância neutra;  

 E à elaç oàaàCu eadasà‘eleva tes àoàestudoà lassifi aàaà ag itudeàdoài pa teàso eàesteà
atributo de valor muito elevado do ADV é nula, resultando num impacte de significância 
neutra nas várias fases;  

 Relativamente aos mortórios o estudo menciona que o impacte sobre este atributo é de 
magnitude negligenciável em todas as fases, apresentando um impacte de significância 
reduzida.  

De acordo com o mencionado no Aditamento ao EIA a avaliação de impactes sobre os atributos do 
ADV e da ZEP acima elencada teve por base as orientações do Guia do ICOMOS.  

Não se compreende como é que tendo por base as orientações do referido Guia, e atendendo à 
afetação expressiva dos atributos naturais e culturais identificados, se conclui, de acordo com o 
quadro 45 (síntese da classificação de impactes do projeto no ADV e na ZEP) e que consta na página 
127 do Tomo II do Aditamento ao EIA, que os impactes são maioritariamente, e para todos os 
atributos, para as fases de construção e exploração, como negligenciáveis ou nulos, e com uma 
significância neutra ou reduzida, à exceção apenas da vinha e dos olivais, onde foi classificada para 
ambos, como elevada/moderada. Já no que diz respeito às Quintas, vem referido que apresentam 
na fase de construção uma magnitude Reduzida e uma significância Moderada/Elevada, enquanto 
na fase de exploração possuem uma magnitude negligenciável e um impacte reduzido.  

Assim, salienta-se:  

 São afetados de forma expressiva, dada a extensão do projeto, atributos naturais e culturais 
que conferem o VUE ao ADV destacando-se, de entre os vários identificados, os matos e 
matas, o olival, a vinha, as galerias ripícolas, as quintas e os pomares; 
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 A construção do gasoduto implica, por lei, a criação de uma faixa de servidão na qual estão 
condicionados usos e ocupações presentes no território tais como matas, pomares, olival e 
vinha; 

 A construção do gasoduto configura uma alteração permanente na paisagem possuindo, 
em ambas as alternativas, forte exposição visual a partir do rio, das infraestruturas viárias 
e de pontos de interesse turístico e patrimonial;  

 A implementação do projeto afeta locais de elevada importância e sensibilidade ecológica, 
importantes manchas de matos e matas, que para além de constituírem um recurso natural 
e económico da região, assumem especial importância no que diz respeito à paisagem do 
ADV e ZEP atendendo que integram o seu mosaico paisagístico;  

 O local de atravessamento do rio Douro, que se assume como elemento estruturador de 
todo ADV, no troço comum, apresenta do lado do Monte Meão declives muito acentuados, 
afloramentos rochosos e um coberto vegetal importante do ponto de vista ecológico e 
paisagístico, 

 A reposição do coberto vegetal, embora possa ocorrer, demorará anos e algumas espécies 
arbóreas/arbustivas possuem um crescimento lento pelo que serão necessários vários 
anos/décadas a atingir um porte semelhante à atual; 

 O projeto atravessa de forma expressiva o Vale da Vilariça que possui uma importância ao 
nível económico, da paisagem agrícola e do património cultural;  

 De acordo com o referenciado no Guia ICOMOS os impactes diretos de que resulte perda 
física são geralmente permanentes e irreversíveis. A escala ou magnitude destes impactes 
dependerá da proporção do atributo afetado, e de se as suas características-chave ou 
relação com o VUE sejam afetadas. A magnitude ou a severidade de impactes ou 
modificações podem ser avaliadas tendo em consideração os seus efeitos diretos ou 
indiretos e se são temporários ou permanentes, reversíveis ou irreversíveis. Deve também 
ser considerado o efeito cumulativo de diferentes impactes.  

É ta à efe idoà oà Guiaà ueà aà lassifi aç oà doà i pa teà o oà Muitoà Elevado à so eà oà
património Cultural e a Paisagem acontece quando existe afetação dos atributos individuais que 
conferem o VUE ao bem Património Mundial. Para além disso a magnitude do impacte está 
e io adaà o oà Elevada à ua doàexiste à odifi aç esà aà aioria ou de todos os elementos-

chave, ou componentes da paisagem; efeitos visuais significativos; modificações radicais no uso ou 
acesso; resultando na modificação total da unidade de carácter da paisagem histórica e perda de 
VUE.  

Assim, atendendo aos critérios para avaliação dos impactes elencados no Guia ICOMOS, considera-
se que os impactes sobre os atributos naturais e culturais afetados pelo projeto que conferem VUE 
ao ADV e ZEP são, para as fases de construção e de exploração, negativos, diretos, certos, 
permanentes, irreversíveis e de magnitude elevada, para ambas as alternativas, discordando-se em 
absoluto da classificação constante no EIA.  

Em relação à fase de desativação, o EIA menciona que o impacte resultante será nulo, de 
significância neutra, ainda que existam situações em que, pela expectável recuperação do coberto 
vegetal, resulte a longo prazo, num impacte positivo, de magnitude negligenciável e significância 
reduzida. 

Por último, no que diz respeito aos impactes cumulativos, no Aditamento ao EIA foram 
identificados, para o fator em análise, projetos existentes, previstos ou em construção na zona de 
desenvolvimento do gasoduto e que poderão contribuir para cumulativamente acrescer em 
impactes ambientais sobre o território atravessado, nomeadamente:  

 Aproveitamento Hidroelétrico do Baixo Sabor;  

 Subestação do Pocinho; 
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 Linhas de Muito Alta Tensão, entre elas a Linha Elétrica entre o Escalão de Montante do 
AHBS e a Subestação do Pocinho, a 220kV (ainda que esta não seja intercetada pelo 
projeto);  

 Principais Estradas – IP2, A4, IC5;  

 Prolongamento do Gasoduto e Estação de Celorico da Beira (existente).  

Foi ainda apresentado para o fator em análise, um quadro Síntese de Impactes Cumulativos, 
verificando-se a existência de impactes cumulativos nos seguintes troços, à semelhança do já 
efe idoà oà itoàdoàfato à “olosàeàUso doà“olo :à 

 Aproveitamento Hidroelétrico do Baixo Sabor, no Troço 6 (a nascente dos corredores e 
traçados alternativos) – Existem impactes cumulativos na ocupação e transformação do 
solo, que se refletem no descritor paisagem, para as fases de construção e de exploração. 
Para além disso verificam-se impacte cumulativos com as medidas compensatórias do 
Baixo Sabor com sobreposição no Troço 6, no Troço 8 e no Troço 9.  

No aditamento ao EIA vem exposto que no Troço 6, se identificou a presença destas áreas 
apenas dentro do corredor de estudo da alternativa A, designadamente em quatro áreas 
sujeitas às seguintes medidas compensatórias:  

 Recuperação e Valorização da Galeria Ripícola (Locais 1, 2, 3 e 4)  

 Um Açude (Local 2), na zona de Vilariça.  

 Habitat dos Abelharucos (Local 1)  

 Melhoria do habitat piscícola – Lunkers (abrigos de desova) (Local 3)  

Referem ainda que a sobreposição do traçado de anteprojeto com estas áreas prevê que 
existaà i te fe iaà o àasà a hasàdeà ‘e upe aç oàeàValo izaç oàdaàGale iaà‘ipí ola à
dos locais 2, 3 e 4. A Alternativa B não se sobrepõe a quaisquer áreas sujeitas a medidas 
compensatórias. 

 Linhas Elétricas, no Troço 3 da alternativa A, no Troço 4 da alternativa A e B, no Troço 6 da 
alternativa A e B – Verificam-se impactes cumulativos pelo Corte da vegetação Arbórea.  

Assim, os principais impactes cumulativos do projeto em estudo ocorrem durante a fase de 
construção prolongando-se para a fase de exploração, tendo sido classificados como negativos, 
diretos, localizados, podendo vir a ser permanentes e irreversíveis, dependendo do uso de solo em 
presença.  

Face ao exposto, verifica-se que a fase de construção implicará um conjunto de impactes negativos 
sobre a afetação do ADV e da respetiva ZEP, alguns dos quais se prolongam para a fase de 
exploração, constatando-se uma perda irreversível de áreas naturais, seminaturais, agrícolas 
florestais, devido à criação de um novo espaço canal, sujeito a uma servidão, pela construção do 
gasoduto. Assim, considerando que:  

 São afetados de forma expressiva, dada a extensão do projeto, atributos naturais e culturais 
que conferem o VUE ao ADV destacando-se, de entre os vários identificados, os matos e 
matas, o olival, a vinha, as galerias ripícolas, as quintas e os pomares; 

 A construção do gasoduto configura uma alteração permanente na paisagem possuindo, 
em ambas as alternativas, forte exposição visual a partir do rio, das infraestruturas viárias 
e de pontos de interesse turístico e patrimonial;  

 A implementação do projeto afeta locais de elevada importância e sensibilidade ecológica, 
importantes manchas de matos e matas, que para além de constituírem um recurso natural 
e económico da região, assumem especial importância no que diz respeito à paisagem do 
ADV e ZEP atendendo que integram o seu mosaico paisagístico;  

 O local de atravessamento do rio Douro, que se assume como elemento estruturador de 
todo ADV, no troço comum, apresenta do lado do Monte Meão declives muito acentuados, 



Parecer da Comissão de Avaliação 

Procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental nº 2871 

Gasoduto Celorico – Vale de Frades, Interligação Transfronteiriça 78/156 

afloramentos rochosos e um coberto vegetal importante do ponto de vista ecológico e 
paisagístico;  

 A reposição do coberto vegetal, embora possa ocorrer, demorará anos e algumas espécies 
arbóreas/arbustivas possuem um crescimento lento pelo que serão necessários vários 
anos/décadas a atingir um porte semelhante à atual;  

 O projeto atravessa de forma expressiva o Vale da Vilariça que possui uma importância ao 
nível económico, da paisagem agrícola e do património cultural;  

 Todos os impactes terão associada uma significância elevada, face à afetação de áreas 
agrícolas produtivas, destacando-se as culturas hortícolas no Vale da Vilariça e a vinha em 
toda a região; áreas de matos e matas (Azinhais/Sobreirais); olivais; pomares; galerias 
ripícolas e rio Douro, portanto atributos que conferem Valor Universal Excecional ao ADV 
e respetiva ZEP, 

a avaliação no contexto do ordenamento do território é  desfavorável para ambas as alternativas, 
atendendo, em particular, a que os impactes ao nível da afetação física (por destruição) dos 
atributos que conferem VUE ao ADV (incluindo a sua ZEP) e ao nível da paisagem são, em ambas as 
alternativas, negativos, diretos, certos, permanentes, de magnitude elevada e não minimizáveis, de 
acordo com os critérios para avaliação dos impactes constantes do Guia ICOMOS.  

 

6.7 SOCIO-ECONOMIA 

Relativamente a este fator, o EIA apresenta o enquadramento regional e concelhio do projeto, a 
caraterização local da área de intervenção e os aspetos estruturais da caraterização 
socioeconómica da área em estudo.  

Assim, quanto à dinâmica e composição demográfica é referido que a região Norte, com uma área 
de 21.286 km2 (23% do território nacional), é a mais populosa do país (35% do total de população 
nacional), enquanto a região Centro (com uma área de cerca de 31% do total nacional) possui 22% 
dos habitantes do país. Ao nível dos concelhos onde se desenvolve o projeto em estudo, Bragança 
e Mirandela são os concelhos mais populosos.  

No que se refere ao período intercensitário 2001-2011, a região Norte manteve sensivelmente a 
mesma população de 2001, embora nem todo o território tenha tido o mesmo tipo de 
comportamento. 

Relativamente à estrutura etária da população, tanto nas regiões, sub-regiões e concelhos afetos 
ao projeto, a grande maioria da população possui entre 25 a 64 anos, seguindo-se a faixa de 
população com mais de 64 anos. Neste sentido, os índices de envelhecimento apresentam-se 
elevados, superiores à média nacional (exceto no valor regional da região Norte), sendo o concelho 
de Torre de Moncorvo o que apresenta maior índice de envelhecimento (417,9).  

No que diz respeito à distribuição da população empregada por setor de atividade, constata-se que 
as regiões, sub-regiões e concelhos em estudo apresentam a mesma distribuição percentual pelos 
três setores de atividade. A maioria da população empregada trabalha no setor terciário, seguindo-
se o setor secundário e, por último, com menos expressividade, a percentagem de população 
empregue no setor primário. A nível concelhio, Bragança apresenta uma maior percentagem de 
população empregada no setor terciário (79%). Celorico da Beira é o concelho com maior 
percentagem de população empregada no setor secundário (28%), enquanto no setor primário é o 
concelho de Vila Flor que se destaca, com cerca de 20% de população empregada.  

Relativamente à taxa de desemprego, em 2011, tanto as regiões como as sub-regiões e concelhos 
em estudo tinham uma taxa de desemprego inferior à média nacional, à exceção da região Norte 
cuja taxa de desemprego era superior. Alfândega da Fé era o concelho com a taxa de desemprego 
mais elevada (13,16%), muito próxima da média nacional (13,18%) e Trancoso o concelho com a 
taxa de desemprego mais baixa (8,61%). Celorico da Beira registou a maior subida concelhia 
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durante o período dos últimos censos (a taxa subiu 5,13 pontos percentuais), sendo que os 
concelhos de Torre de Moncorvo e Vila Flor foram os únicos que registaram decréscimos nas taxas 
de atividade, respetivamente descidas de 0,32 e 1,47 pontos percentuais. O EIA apresenta um 
resumo, por concelho, dos aspetos demográficos e económicos. 

Quanto à existência de infraestruturas, no que respeita ao consumo de gás natural, apenas os 
concelhos de Bragança, Macedo de Cavaleiros e Mirandela são servidos por infraestruturas de 
canalização de gás natural, sendo que o maior consumo é registado em Bragança (123,6 milhares 
de Nm3 por 1000 habitantes). Ainda assim, este valor encontra-se bastante abaixo do registado na 
região Norte. No que se refere aos consumos de energia elétrica por consumidor, o concelho de 
Torre de Moncorvo é o que apresenta um maior valor para os consumos totais (4977,7 kWh), 
seguindo-se o concelho de Mirandela com um consumo de 4302,7 kWh. O menor consumo total 
regista-se no concelho de Vimioso, com um valor de 2280,5 kWh. Em termos de consumo de 
energia elétrica por tipo de utilização, o concelho de Bragança regista o maior consumo doméstico, 
Torre de Moncorvo regista um consumo de energia elétrica mais elevado na agricultura e Vila Flor 
o maior consumo no setor industrial. O EIA analisa a evolução de consumo de gás natural nas 
unidades geográficas em estudo, durante os anos de 2007 a 2011, verificando-se que os consumos 
têm sofrido algumas oscilações nos concelhos que possuem gás natural, nomeadamente Bragança 
e Mirandela que viram os seus consumos reduzidos de 2010 para 2011.  

Quanto à caraterização local da significativa área de intervenção do projeto, o EIA apresenta uma 
descrição dos aglomerados populacionais mais próximos dos 9 troços, das atividades económicas 
existentes e das vias atravessadas. Contudo, e de forma a melhor identificar os impactes ambientais 
no presente descritor, considerou-se relevante consultar a informação apresentada no âmbito dos 
des ito esàasso iados,à o eada e te,àoà Usoàdoà“olo àeà Paisage ,àte doàe àvistaàu à elho à
conhecimento da área do projeto.  

Salienta-se ainda a informação apresentada no Aditamento 3 ao EIA relativamente à reformulação 
deàu à EstudoàdeàI pa teàPat i o ialàdoàáltoàDou oàVi hatei o ,àest utu adoàdeàa o doà o àoà
o sta teà oà Guidance on Heritage Impact Assessements for Cultural World Heritage Properties, 

ICOMOS, janeiro de 2011 ,à ueà o t à aà avaliaç oàdeà i pa tesà so eàaàafetação do ADV e da 
respetiva ZEP, bem como a caraterização das quintas existentes na área em estudo.  

Este Aditamento identificou 36 quintas, cuja relevância socioeconómica varia em função do estado 
de conservação e situação de exploração.  

De acordo com os elementos consultados, apenas um lugar da Região Centro é atravessado por um 
dos traçados: o traçado B, ao km 42+200, atravessa o pequeno aglomerado de Quintas, no concelho 
da Mêda. Por outro lado, o traçado A, na Região Centro, possui um corredor junto a quatro 
explorações pecuárias, um cemitério, um escritório e uma indústria de transformação de pedra, 
enquanto o traçado B se aproxima de uma exploração pecuária na Região. 

É ainda de relevar que os traçados A e B cruzam, nos três concelhos da Região Centro, as seguintes 
infraestruturas: 

Tipo de via Alternativa A Alternativa B 

Linha férrea da Beira Alta 1 1 

Itinerário Principal 2 1 2 

Estradas Nacionais 6 1 

Estradas Municipais 7 10 
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Caminhos Municipais 1 1 

Caminhos locais 5 7 

Em termos de acessibilidades, ressalva-se a informação do quadro não numerado da página 362 do 
EIA, no que se refere a acessibilidades ferroviárias: se é verdade que Celorico da Beira tem acesso 
à Linha da Beira Alta, e que Trancoso também o possui (através da estação de Vila Franca das 
Naves), não é rigoroso dizer que o concelho da Mêda tem acesso às Linhas da Beira Alta e do Douro, 
às quais acede remotamente.  

De acordo com a documentação apresentada, as alternativas do Troço 3 foram desenvolvidas de 
odoàaàevita àoàaglo e adoàdeà Lo g oiva àeàaàafetaç oàdosàpe í et osàdeàp oteç oàdasàTe asà

de Longroiva (concelho de Mêda, Região Centro). 

Neste troço, a alternativa A desenvolve-se em zona rural composta por matos, vegetação arbustiva 
e áreas agrícolas, nomeadamente vinhas. Verifica-se, também, a existência de áreas ocupadas por 
sobreiros.  

A alternativa B desenvolve-se em terrenos de matos pontuados por algumas áreas de olival e vinha. 
Interfere com a zona limítrofe da Zona Especial de Proteção (ZEP) dos sítios pré-históricos rupestres 
doàValeàdoàC aàe,àse sivel e teàaoàPKà + ,àpassaàpeloàaglo e adoàdeà Qui tas ,àdeàpe ue aà
dimensão, que se desenvolve ao longo do caminho municipal que serve a povoação. 

O traçado A interfere com a ZEP do ADV – Património Mundial (ADV) em 4,6% da sua extensão, 
sendo que o traçado B interfere 20,5%. Face ao referido no Estudo, neste troço foram identificadas 
várias quintas:  

 áà Qui taàdeà“.àJo o àlo aliza-se ao PK 39+000 do traçado A e aparenta estar abandonada. 
Contudo, o desenvolvimento do traçado nesta zona interceta uma área de olival, pastagens 
e, mais a norte, matas de sobro e azinho;  

 áà Qui taàdoàValeàdaàMa ta àlo aliza-seàaoàPKà + àe t eà Lo g oiva àeà M da àeà oà
aparenta ter atividade agrícola intensiva. Na zona de desenvolvimento do traçado são 
intercetadas áreas de mato, áreas de pastagens/incultas e, mais para norte, áreas de vinha 
que, contudo, poderão não fazer parte desta quinta;  

 áà Qui taàdoàCa eçoàálto àlo aliza-se no concelho de Mêda, ao PK45+000. O edificado da 
quinta apresenta-se abandonado, já em estado de ruína. A quinta não se encontra em 
exploração, existindo, no entanto, algumas culturas na envolvente que lhe poderão 
pertencer, nomeadamente olival. São ainda abrangidas nesta zona áreas de matos e matas;  

 áà Qui taàdoàálvito ,ài se idaà oà o elhoàdeàM da,àap oxi ada e teàaoàPKà + àdaà
Alternativa A. A zona do edificado corresponde a edifícios de apoio agrícola e alguns 
edifícios abandonados, contudo, envolto numa vasta área de vinha toda ela a poente do 
corredor e traçado.  
Adjacente a esta quinta, para poente (afastando-se do projeto em estudo) localiza-se a 
Qui taàdoàValeàdeàCestei os ,à ujaàvi ha forma um contínuo com a vinha que se aproxima 

do traçado pelo que eventualmente correspondem à mesma exploração.  

A agricultura é feita em modo biológico, aplicando-se alguns conceitos da agricultura 
biodinâmica. Dentro do corredor de 400 metros, a área de vinha é de 2,49ha, sem que haja, 
contudo, interferência com o traçado em estudo. Desta forma, na zona de desenvolvimento 
do traçado são interferidos essencialmente matos, mas também áreas de eucaliptal, olival 
e mortórios; 

 áà Qui taàdaàMo ei i ha àeàaà Qui taàdoàMaio ,àlo alizadasà oà o elhoàdeàM da,àdista à
entre si cerca de 350 metros, ficando localizadas ao PK 39+000 e PK 39+200 do traçado B. 
Nesta zona a ocupação do solo apresenta-se variada, com áreas de vinha, olival, matos, 
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zonas de pastagem e incultos. O traçado desenvolve-se interferindo com zonas de matos, 
pastagens e inculto, e uma pequena extensão em vinha; 

 áà Qui taà daà Veiga à PKà + à te à o oà atividadeà p i ipalà aà vitivi i ultu a,à se doà
referido que o território intercetado pelo projeto não aparenta integrar a quinta 
mencionada;  

 áà Qui taà dosà á eais à lo aliza-se aproximadamente ao PK 43+650 da Alternativa B. O 
traçado em estudo localiza-se na zona baixa, no vale da ribeira da Centieira, intercetando 
neste local uma zona de pomar;  

 áà Qui taàdaàCa a ei a à PKà + àta àte à o oàatividadeàaàp oduç oàvitivi í ola,à
sendo que o traçado desenvolve-se entre o edificado da quinta (a 135 metros) e o IP2, 
intercetando essencialmente áreas de vinha e, em menor extensão, olival;  

 áà Qui taàdoàMa v o àlo aliza-se no concelho de Mêda, ao PK 46+300 da Alternativa B. A 
atividade principal da quinta é a viticultura cujas vinhas se desenvolvem nas encostas do 
vale da ribeira da Centieira, ao longo da qual segue também o IP2 e EN102. A quinta possui 
ainda algumas áreas de olival. O traçado do gasoduto, neste troço, foi desenvolvido com o 
intuito de aproveitar a presença já de outras infraestruturas lineares, como as estradas 
enunciadas, contudo, atravessa inevitavelmente a quinta, interferindo com área de vinha 
(do lado nascente do IP2);  

 áà Qui taàdoàCh oàd O de ,à o àu aà eaàdeà e aàdeà àhe ta es,à lo aliza-se no PK 
47+260 da Alternativa B. A quinta integra áreas de vinha e olival, tendo a sua atividade 
económica também direcionada para o turismo, tendo 16 camas. O projeto em estudo, 
nesta zona do traçado desenvolve-se a cerca de 90 metros do edificado da quinta, entre 
esta e o IP2, intercetando áreas de olival e vinha. 

O Troço 4 desenvolve-seàe t eàaàlo alidadeàdeà F eixoàdeàNu o àeàoà CasteloàVelho de Freixo de 
Nu o ,àevita doàu aà eaàdeào og afiaàa e tuada,à asàto a doài evit velàaài te fe iaàdosà
corredores com uma área de potencial recurso geológico, coincidente com uma área de 
e upe aç oàa ie tal.àOàt açadoàBàpassaàju toà àpovoaç oàdeà “a toàá a o àpassa doà aàzo aà

onde existe o miradouro de Santo Amaro. O traçado A interfere com a ZEP do ADV em 13,5% e o 
traçado B, cerca de 12,1%.  

Foiàide tifi adaàaà Qui taàdaàG a ja ,àju toàaàpovoaç oàdeà F eixoàdeàNu o ,à oà o elhoàdeàVilaà
Nova de Foz Côa, ao PK 52+320 da alternativa B. A quinta integra uma vasta área de olival, e 
também inclui algumas áreas de vinha. Prevê-se que o traçado nesta zona afete olival e vinha. 

O Troço 5, cujo corredor de estudo é comum às duas alternativas de traçado, inclui o 
atravessamento do rio Douro, e apresenta várias condicionantes, tais como a presença de espaços 
de importância agrícola e de espaços urbanos e turísticos, entre outros. O troço termina na 
e volve teàdaàpovoaç oà Fozàdoà“a o à ap oxi ada e teàaoàPKà 8+400 do traçado A e PK 70+150 
do traçado B), salientando-seàaà eaàu a aàdaà Fozàdoà“a o àeàoàseuà o tí uoàaoàlo goàdaàest adaà
at àaoàaglo e adoàdeà Ca a asàdeàBaixo .àOàEIáàide tifi a,àju toà à a ge àdoà ioàDou o,àu aà eaà
destinada a um parque de campismo, e, junto à margem direita do rio Sabor, uma praia fluvial e 
um parque de merendas.  

Este troço interfere com a Região Demarcada do Douro (ADV e ZEP) em 5,2%. Foram identificadas 
várias quintas: 

 áà Qui taàdaàVeiga àeàaà Qui taàdeàValàMou o àlo aliza -se no concelho de Vila Nova de 
Foz Côa, nas imediações do PK 60+900 da alternativa A e PK 62+600 da alternativa B. A 
ocupação do solo nesta zona denota uma atividade agrícola direcionada para a vinha e 
olival. O traçado desenvolve-se mais para poente, na zona de cumeada, numa zona 
ocupada por matos;  

 áà Qui taàdoàCe o àlo aliza-se no concelho de Vila Nova de Foz Côa, a poente do traçado, 
ao PK 61+450 do traçado A e ao PK 63+200 do traçado B. Pode admitir-se que a curta 
extensão de vinha intercetada, integrada no ADV,à à et os,àfaze àpa teàdaà Qui taàdoà
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Ce o .àáàvi haàe à uest oà oàest à aàsuaàtotalidadeà i se idaà oàáDV,àap ese ta doà
também um contínuo fora do mesmo. No entanto, salienta-se que esta vinha se encontra 
abandonada. Nesta zona, inserido apenas na ZEP, o traçado desenvolve-se interferindo 
inevitavelmente com vinha por mais 286 metros. Desta extensão, em cerca de 155 metros 
(do PK 61+452 ao PK 61+607 do traçado A e do PK 63+192 ao PK 63+347 do traçado B), o 
traçado desenvolve-se no alinhamento da plantação da vinha, esta de facto em produção;  

 áà Qui taàdoà“ai o ,à lo alizadaàap oxi ada e teàaoàPKà àdaàalte ativaàáàeàPKà àdaà
alternativa B, tem cerca de 80 hectares e situa-se no ADV. Cerca de 9 hectares da quinta 
estão plantados com vinha na margem esquerda do rio Douro, dos quais 5 ha foram 
plantados recentemente e equipados com sistema de rega, pensando-se que apresenta um 
potencial de expansão para até 40 hectares. A produção de azeite é também uma 
componente importante na quinta, que integra mais de 450 oliveiras. A zona de vinha não 
será afetada pelo projeto;  

 áà Qui taàdeàCo tesàdaàVeiga ài se e-se na área do ADV, no concelho de Vila Nova de Foz 
Côa. Aproximadamente ao PK 63 da alternativa A e PK 65 da alternativa B, o Estudo 
identifica uma capela para nascente da qual (afastando-se do corredor) se localiza um 
avinha em patamares. Dentro do corredor em estudo a área de vinha em questão abrange 
uma área de 1,82ha, contudo sem qualquer afetação pelo traçado proposto. O traçado 
nesta zona atravessa áreas de olival e matos;  

 áà Qui taàdoà‘egue go ,àdaà“o iedadeàág í olaàdaàQui taàdoà‘egue go,àLda.,àlo aliza-se 
na zona de vale da margem esquerda do rio Douro, no concelho de Vila Nova de Foz Côa. 
Relativamente ao projeto, a quinta localiza-se aproximadamente ao PK 63 da alternativa A 
e ao PK 65 da alternativa B. O edificado da quinta integra vários edifícios, entre eles um 
Lagar de Azeite e uma Vacaria, atualmente sem exploração, bem como a capela de Nossa 
Senhora da Veiga, identificada como sítio patrimonial. Na envolvente da quinta existem 
vastas áreas de olival e também de vinha, essencialmente na zona de vale mas também 
algumas na encosta. O corredor e traçado do gasoduto desenvolvem-se mais a poente, na 
zona de cumeada, intercetando essencialmente zonas de matos mas também algumas 
áreas de olival;  

 áà Qui taàdeàValeàMe o àlo aliza-se no concelho de Vila Nova de Foz Côa, no meandro do 
rio Douro, na margem esquerda, e tem como atividade principal a produção de vinho do 
Porto e do Douro, sendo ainda produtora de azeite. A quinta foi adquirida por D. Antónia 
ádelaideà Fe ei aà Fe ei i ha à e à ,à à dataà ai daà o oà te it ioà vi ge à à
he ta es .àNestaàzo a,àfoià o st uídaàaà Qui taàdeàValeàMe o àdeà aiz,ài teg a doàvi ha,à
olivais e sobreiros, bem como um património edificado composto por casas, capelas, um 
lagar de azeite, entre outros equipamentos. Atendendo à localização da Quinta face ao 
projeto (quilómetro de referência PK65 do traçado A e PK 67 do traçado B) pressupõe-se 
no Aditamento que o traçado interfira com áreas ocupadas com matos e matas 
mediterrâneas (sobro e azinho), localizadas na cumeada do monte Meão. Apesar do 
corredor integrar algumas áreas de vinha e olival, o planeamento do traçado previsto foi 
possível sem a sua afetação. 

 áà CasaàdaàPal ei a àpe te eà à Qui taàdeàVilaàMaio ,àeàlo aliza-se a nascente da zona 
de desenvolvimento do traçado (aproximadamente ao PK 68+060 do traçado A e ao PK 

+ àdoàT açadoàB .àáà CasaàdaàPal ei a àest ài se idaà aàlo alidadeàdeàFozàdoà“a o ,à
adjacente ao ponto de venda dos vinhos da quinta e integra os armazéns e lagares de 
granito, onde se preparava, tratava e carregavam as pipas de vinho em barcos que desciam 
o rio até Vila Nova de Gaia. Não se pressupõe, no Aditamento, que os terrenos na zona do 
traçado façam parte desta quinta. Refere, contudo, que nesta zona, que face à proximidade 
da travessia do rio Douro, o traçado desenvolve-se de modo subterrâneo, com recurso a 
perfuração horizontal dirigida (HDD), ou seja, sem abertura de vala à superfície e, desta 
forma, sem afetação de quaisquer tipologias de ocupação ou culturas. 
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O Troço 6 abrange os concelhos de Torre de Moncorvo, Vila Flor, Alfândega da Fé e Macedo de 
Cavaleiros. Nesta zona, o EIA salienta a importância agrícola do Vale do rio Sabor e da ribeira da 
Vilariça (Aproveitamento Hidroagrícola do Vale da Vilariça), cujas condições de solo e clima são uma 
efe iaàe àte osàag í olas.àI fo aà ueàoàt açadoàBàpassaàaà as e teàdoàaglo e adoàdaà Ho taà
daà Vila iça ,à eà evitaà aà zo aà doà Valeà daà Vila içaà deà aio à o upaç oà ag ícola, integrada no 
aproveitamento. A alternativa A ocupa áreas de vinha e olival e outras culturas temporárias, 
sobrepondo-se o traçado com uma área inundável associada ao rio Sabor e à ribeira da Vilariça. 
Neste troço, foi identificada a concessão das águasà deà Be à “aúde ,à i te fe i doà a asà asà
alternativas com o perímetro de proteção alargado.  

O traçado A interfere com a ZEP do ADV em 12,9% e o traçado B interfere em 11,1%.  

Neste troço, alternativa A, foram identificadas as seguintes quintas: 

 áà Qui ta doà Ca valhal à ueà seà i se eà oà valeà daà Vila iça,à oà o elhoà deà To eà deà
Moncorvo, aproximadamente ao PK 72+600 da alternativa A e PK 74+500 da alternativa B. 
A quinta integra um aproveitamento turístico, classificada segundo o Turismo de Portugal 
o oà ág otu is o ,à o à à a as.à Oà edifi adoà daà ui taà lo aliza-se entre os dois 

corredores alternativos, contudo a área da propriedade é intercetada pela zona de 
desenvolvimento do projeto. Nesta zona, o traçado A desenvolve-se interferindo com 
culturas anuais, pomares e vinha. O traçado B desenvolve-se interferindo com matos e 
áreas de inculto. A quinta vem ainda referida como zona de habitat romano, de acordo com 
o Plano Diretor Municipal de Torre de Moncorvo;  

 áà Qui taà daà Ped aà d á ta à lo aliza-se no concelho de Torre de Moncorvo, no vale da 
Vilariça. Esta quinta está inserida no corredor A, aproximadamente ao PK 74+000. A 
atividade da quinta está direcionada para as culturas de vinha e olival e nesta zona o 
traçado desenvolve-se interferindo com vinha e outras culturas anuais;  

 áà Qui taàdaàTe i ha à lo aliza-se no Vale da Vilariça, concelho de Torre de Moncorvo, 
aproximadamente ao PK 75+000 do traçado A, com uma área de cerca de 300 ha (dos quais 
50 ha são de vinha plana, 80 ha de olival, 20 ha de choupos, 80 ha de montanha e 70 ha 
dedicados ao turismo). Destaca-se a produção do vinho do Douro e de azeite, dispondo 
também de outros produtos como vinagre, uvas de mesa, azeitonas, queijo, mel, doces e 
compotas, para além da atividade turística, classificada pelo Turismo de Portugal como 
Casaà deà Ca po ,à ueà i teg aà à a as,à eà ueà o stituià u aà o po e teà e o i aà

importante para a quinta. Nesta zona o traçado A desenvolve-se entre o IP2 e a ribeira da 
Vilariça, a cerca de 510 metros do edificado da quinta, interferindo com áreas de olival; 

 áà Qui taàdaàCa as al à i se e-se no Vale da Vilariça, concelho de Vila Flor, a poente do 
traçado A, aproximadamente ao PK 75+760. Esta quinta foi adquirida em 2016 pela 
Symington Family Estates, proprietária da Quinta do Ataíde, localizada mais a poente, 
adjacente a esta quinta (mais próxima da alternativa B). É composta por um olival com 
cerca de 52 ha, 33 ha de vinha, 13 ha para produção agrícola variada e 27 ha de vegetação 
natural. Nesta zona o traçado desenvolve-se intercetando essencialmente áreas de culturas 
anuais variadas e uma pequena área de olival e vegetação ripícola, associada à ribeira da 
Vilariça;  

 áà Qui taàdoà)i o àfi aàlo alizadaàju toàaoàIP àeà à i ei aàdaàVila iça,à o elho de Torre 
de Moncorvo, aproximadamente ao PK 77+100 da alternativa A. Esta quinta é composta 
por algum edificado agrícola e com uso pecuário. Na zona de desenvolvimento do traçado, 
este interceta área de vinha, entre o IP2 e a ribeira da Vilariça. A própria ribeira da Vilariça 
e correspondente galeria ripícola são intercetadas pelo traçado nesta zona;  

 áà Qui taàdaàFo te ài se e-se no concelho de Vila Flor, entre a ribeira da Vilariça e a EN102. 
Relativamente ao projeto, a quinta localiza-se no corredor A, aproximadamente ao PK 
78+650. Nesta zona o traçado desenvolve-se intercetando terrenos de olival e incultos, bem 
como a ribeira da Vilariça e respetiva galeria ripícola. A quinta integra igualmente áreas de 
vinha;  
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 áà Qui taàdoàBa a oàdaàVila iça à lo aliza-se no concelho de Alfândega da Fé, e o seu 
edificado está inserido no corredor, aproximadamente ao PK 6+830, a cerca de 75 metros 
do traçado. A quinta, com uma área de 97,5ha está inserida no perímetro de rega do Vale 
da Vilariça, sendo que a atividade da quinta integra terras de pastagem para o gado ovino 
(ovelhas churras da "Terra quente Transmontana"), olival, vinha e amendoais. Produz 
queijos, azeites vinhos, compotas, entre outros da marca comercial Terra Sã. Para além da 
exploração, a quinta é refe e iadaà o oà ág otu is o ,à deà a o doà o àoà Tu is oàdeà
Portugal, dispondo de 14 camas. Nesta zona o traçado desenvolve-se interferindo 
essencialmente com área de olival mas também com pastagens.  

Na alternativa B foram identificadas as seguintes quintas: Qui taà deà VilaàMaio ,à Qui taà doà
átaíde ,à Qui taàdaà‘i ei aàdeàLod es àeà Qui taàdoàP ado : 

 áà Qui taà deà Vilaà Maio ,à oà Valeà daà Vila iça,à o elhoà deà To eà deà Mo o vo,à ujoà
edificado está localizado entre os dois corredores alternativos, tem uma área de 75 ha. Na 
proximidade do limite do corredor B, aproximadamente ao PK 71+700, o traçado passa a 
cerca de 165 metros do edificado. A área da quinta é igualmente atravessada pelo corredor 
A, na proximidade do PK 69+750, ficando o edificado a 490 metros do traçado. O traçado B 
desenvolve-se interferindo com áreas de matos, vinha e olival. Na afetação da vinha houve 
o cuidado, no projeto base, de implantar o traçado numa zona coincidente com um acesso, 
minorando a afetação efetiva da vinha. Relativamente ao traçado A, nesta zona 
desenvolve-se interferindo com culturas anuais e a galeria ripícola associada à Ribeira dos 
Cavalos;  

 áà Qui taàdaàG a ja àest ài se idaà oà o elhoàdeàTo eàdeàMo o vo,à oàValeàdaàVila iça.à
Relativamente ao projeto, a quinta localiza-se no corredor B, ao PK 73+400 e a zona 
agricultada da quinta desenvolve-se no vale, para nascente da área edificada, onde se 
identificam áreas de vinha e olival. O traçado em estudo fica para poente, com o seu 
desenvolvimento em área de matos e matas. Eventualmente, a área da quinta pode 
desenvolver-se até ao corredor e traçado da Alternativa A (PK 71+350) que, nesta zona, se 
desenvolve em área de olival. O edificado da quinta localiza-se a 540 metros do traçado A 
e a 250 metros do traçado B;  

 áà Qui taàdasàEi as àlo aliza-se no Vale da Vilariça, no concelho de Torre de Moncorvo, na 
p oxi idadeàdaàlo alidadeà Ho taàdaàVila iça .à‘elativa e teàaoàp ojeto,àaà ui taàlo aliza-
se no corredor B, aproximadamente ao PK 76+650. Nesta zona, o traçado circunda por 
nascente o casario associado à quinta, ficando este a cerca de 180 metros do traçado. Nesta 
zona o traçado interceta áreas de olival e áreas de inculto; 

 áà Qui taàdoàátaíde àlo aliza-se no Vale da Vilariça, no concelho de Vila Flor, junto ao PK 
1+000 da alternativa B, e é propriedade da Symington Family Estates. A quinta possui 
atualmente 225 hectares, dos quais 113 são de vinha em regime biológico. Relativamente 
ao projeto a zona de vinha estende-se toda ela para nascente, sem interferência pelo 
traçado que se desenvolve em área de matos e inculto. O edificado da quinta está também 
para nascente do corredor, a cerca de 140 m do traçado B. O edificado da quinta e a maior 
parte da área da vinha estão localizados dentro da ZEP;  

 áà Qui taàdoàValeàdaàCal àest ài serida no concelho de Vila Flor, aproximadamente ao PK 
8+400 do corredor B. Esta quinta é conhecida pelo seu olival, do qual provém parte da 
azeito aà ueàd ào ige àaosàazeitesàdaà a aà Biosa o .àPa aàal àdoàolival,àestaà ui taà
inclui ainda áreas de vinha, amendoal, figueiral, cerejal, sobreiros e marmeleiros. Na zona 
de desenvolvimento do traçado são interferidas áreas recentemente convertidas em olival, 
bem como áreas de matos e vinha; 

 áà Qui taàdeà‘i ei aàdeàLod es àlo aliza-se no concelho de Vila Flor, junto à Alternativa B, 
aproximadamente ao PK 10. De acordo com a toponímia da Carta Militar a denominação é 
Qui taàdoàP adoàdeàBaixo .àáà ui taàexplo aàu aà eaàdeà àhaàdeàte e osà oàValeàdaà
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Vilariça, identificando-se culturas de vinha olival. Os futuros investimentos agrícolas serão 
dirigidos para a produção de fruta;  

 áà Qui taàdoàP ado ,àlo alizadaà oà o elhoàdeàVilaàFlo ,àa a geàu aà eaàdeà e aàdeà à
hectares, orientados para a produção olivícola. Relativamente ao projeto, localiza-se junto 
à alternativa B, aproximadamente ao PK 11+500. A quinta integra 14 ha de vinhas 
centenárias e mais 200 ha de olival recente, o que permite uma produção de cerca de 

. à lit osà deà azeiteà daà a aà á ushla .à áà vastaà zo aà deà olivalà este de-se para 
nascente do corredor, contudo é ainda intercetada pelo projeto uma zona de olival recente 
(que substituiu uma área anteriormente florestal), próximo da zona limite. São ainda 
interferidas, nesta zona, áreas de matos;  

 áà Qui taàdeà“a toàEstev o ài se e-se no concelho de Vila Flor, aproximadamente ao PK 
12+000 da alternativa B, e apresenta-se envolta por área de matos e algumas áreas de 
olival, sendo que não aparenta ter uma ocupação permanente.  

O troço 7 destaca-se pela presença de áreas de elevada importância agrícola, inseridas no 
Aproveitamento Hidroagrícola de Macedo de Cavaleiros. Os traçados iniciam-se próximo da 
povoação de Macedo de Cavaleiros, contornando a zona industrial. A alternativa A abrange parte 
da área urbana do aglomerado de Amendoeira, na zona do segmento descontínuo.  

O corredor B interfere com o Perímetro Florestal da Serra Nogueira.  

Ainda no troço 7, no PK 34+020, observam-se algumas habitações da povoação de Cortiços, estando 
o núcleo desta povoação afastado do corredor. São também identificadas algumas habitações da 
povoação de Benlhevai, sendo que o núcleo central da povoação se situa fora do corredor. 

O troço 8 passa a sul da localidade de Quintela de Lampaças, e ambas as alternativas desenvolvem-
se em áreas essencialmente agrícolas e alguns matos. No atravessamento do rio Sabor, as duas 
alternativas unem-se aproveitando um espaço onde a área do SIC, IBA e ZPE associado a esta linha 
de água se apresenta mais estreita.  

Do lado direito do Traçado A, sensivelmente ao PK 51+000 do troço 8, observam-se habitações da 
povoação de Cabeço das Malhadas, aglomerado muito reduzido, com menos de 10 habitações. 
Sensivelmente ao PK 56+000 apresenta-se a povoação de Vila Franca, e aproximadamente ao PK 
64+000, o aglomerado de Serapicos, ambos de média dimensão.  

O troço 9 desenvolve-se no concelho de Vimioso. A Alternativa A desenvolve-se mais a norte 
aproveitando, no segmento inicial, o alinhamento de um eixo viário e infletindo para nascente vindo 
a atravessar a área do rio Maças numa zona em que o SIC é mais estreito. Na Alternativa B, com 
desenvolvimento mais a sul teve-se igualmente em atenção o atravessamento na zona em que a 
SIC, IBA e ZPE são atravessados em menor extensão.  

Relativamente à existência de atividades económicas e equipamentos coletivos na envolvente dos 
traçados, salienta-se, no Traçado A, a proximidades a 4 explorações agropecuárias no troço 1, a 
mais próxima a 56 metros do gasoduto, no km 22+346. Salienta-se também a existência de estufas 
a 33 metros do lado direito do gasoduto no PK 73+243 do troço 6, e a Capela de S. Miguel, a 36 
metros do PK 48+900 no troço 8.  

No traçado B, a agropecuária existente situa-se a cerca de 152 metros do troço 1 (PK 3+525). 
Salienta-se a proximidade de cerca de 83 metros do Miradouro e Igreja de Nossa Sra. Da Carvalha, 
e o atravessamento do Miradouro da Mata do Carrasco. No troço 6, a cerca de 40 metros do PK 
72+575 situa-se a Igreja e o Cemitério de Cabanas de Cima, e no troço 7, uma estufa a 53 metros 
do km 43+153. 

O EIA apresenta também as principais vias sobrepostas pelos traçados das alternativas em análise, 
cerca de 60 em cada alternativa, nomeadamente, caminhos-de-ferro, estradas nacionais, estradas 
municipais, estradas regionais e estradas/caminhos locais (de acesso a habitações ou outras áreas). 
Destaca-se o IP2 – Celorico da Beira, o IP4 (nó de Podence), o IC5 – Vila Flor – Miranda do Douro, o 
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IC26 – não construído e sem projetos aprovados, o IC34 – Vila Nova de Foz Coa – Barca de Alva com 
reserva de corredor – Declaração n.º 208/2003, de 24-06. 

Considera-seà ueà aà a ate izaç oà deà efe iaà aoà ívelà lo al,à oà itoà doà des ito à “o ioà
e o o ia ,à àsatisfat ia, tendo em conta a informação complementada através dos Aditamentos 
ao EIA, principalmente a aportada pelo Aditamento 3, salientando-se a caraterização das 36 quintas 
existentes na área em estudo.  

No entanto, verifica-se que, em alguns aspetos, a caracterização apresentada poderia ter sido mais 
aprofundada, designadamente no que se refere:  

 À caraterização dos atuais consumos de gás natural na região, que é pouco clara, dado que 
apenas é referido o consumo através de infraestruturas de canalização;  

 À existência de povoações e aglomerados ao longo do traçado que não são caraterizados 
no âmbito deste descritor;  

 À existência de habitações próximas do gasoduto, nomeadamente, a menos de 50 metros, 
e que apenas são mencionadas no âmbito da avaliação de impactes ambientais.  

Não obstante, atendendo à significativa área de intervenção do projeto e ao facto de se tratar de 
um anteprojeto, este menor aprofundamento foi considerado admissível. 

O EIA informa que a avaliação de impactes sociais efetuada teve em conta várias dimensões, 
passando pela avaliação da interferência física da estrutura (incluindo a sua presença e 
características funcionais) com a funcionalidade e usos atuais e potenciais do solo e do território 
(quer seja habitacional, turístico, agrícola, florestal, ou outros), a importância social dos espaços 
para os grupos sociais que o utilizam, o processo de adaptação da população a novas circunstâncias, 
entre as quais as alterações na qualidade ambiental, na qualidade e modos de vida e as perceções 
de risco associadas, quer à atividade de obra, quer ao funcionamento do projeto, e às mais-valias 
ou alterações positivas que o projeto provoca comparativamente à situação atual, no quadro das 
várias componentes que constituem o projeto.  

Durante a fase de construção, e a nível regional e concelhio, o EIA identifica como impactes 
positivos a geração de emprego e o desenvolvimento da economia local. Refere que, apesar de a 
obra possibilitar a criação de emprego local temporário não especializado, a construção desta 
infraestrutura envolve mão-de-obra especializada e certificada, normalmente não disponível no 
local, pelo que o impacte social gerado é pouco significativo, temporário, ainda que de elevada 
magnitude tendo em conta a extensão do gasoduto. O influxo temporário de trabalhadores, caso 
não sejam locais, poderá eventualmente induzir uma certa dinâmica na economia, com ênfase para 
as atividades de comércio, restauração e prestação de serviços, originando impactes positivos, 
temporários, indiretos, de média magnitude e moderadamente significativos. Considera ainda que, 
a existir uma necessidade de alojamento temporário de trabalhadores, esta poderá trazer 
benefícios económicos para as freguesias, sendo que a sua acomodação em estabelecimentos 
locais permitirá uma maior rentabilização dos mesmos, constituindo um impacte positivo, 
temporário e indireto, de reduzida a média magnitude e significativo.  

Considera-se que os impactes relacionados com o emprego e a dinamização da socio economia, 
durante a fase de construção, são pouco significativos, pois são temporários e reversíveis.  

A nível local, o EIA informa que não será afetada diretamente nenhuma edificação, verificando-se 
apenas o atravessamento do Miradouro da Mata do Carrasco (junto a Santo Amaro) ao PK 59+000 
– Troço 4, traçado B –, miradouro este que se encontra praticamente em estado natural, sem 
grandes infraestruturas, pelo que o EIA classifica os impactes esperados como negativos e de baixa 
significância e magnitude. 

Sobre os impactes associados às afetações diretas de terrenos agrícolas é referido no EIA que estes 
podem variar no grau de significância, entre moderadamente significativos a significativos 
o soa teàoà g auàdeàapego à ueàoàp op iet ioà tive àpe a teàaà te a,à e à o oà o soa teàosà
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prejuízos económicos que poderão resultar da afetação do terreno. Estes impactes são avaliados 
no EIA como diretos, negativos, de elevada magnitude, tendo em conta a extensão afetada.  

No caso concreto das explorações agrícolas, para além do excesso de movimentação nos acessos, 
também a abertura de valas para colocação do gasoduto poderá vir a interferir com algumas tarefas 
agrícolas, especialmente se aquela operação tiver lugar em explorações em laboração (perda de 
rendimento nas explorações agrícolas, provocada pela interrupção da atividade produtiva na zona 
das obras). Este impacte é avaliado no EIA como pouco significativo devido ao caráter localizado e 
temporário das obras. 

Considerou-se pertinente cruzar a avaliação de impactes nos terrenos agrícolas/explorações, 
efetuadaà oà itoàdaà “o ioàe o o ia ,à o àaàefetuadaà oà itoàdoà Usoàdoà“olo .à 

Assim, a verifica-se a afetação de fluvissolos e áreas de Reserva Agrícola Nacional (RAN) em vários 
troços (troço 3, troço 4 e troço 9), com especial relevância para a afetação do Aproveitamento 
Hidroagrícola do Vale da Vilariça no troço 6, traçado A. O EIA avalia este impacte, durante a fase de 
construção, como negativo, direto, certo, temporário, parcialmente reversível, de magnitude 
moderada a elevada, minimizável e pouco significativo.  

Relativamente à afetação das áreas com usos agrícolas arbóreos, usualmente ocupados com 
culturas agrícolas arvenses de considerável valor socioeconómico, cuja afetação não poderá ser 
restabelecida pela necessidade de garantia da servidão desprovida de povoamento arbóreo, o 
impacte negativo no uso do solo agrícola, com perda de área de cultura e rentabilidade das mesmas, 
é avaliado como moderadamente significativo, podendo ser minimizado.  

Ainda para os terrenos ocupados com vinha e forrageiras (milho ou centeio), nas áreas de campos 
de agricultura heterogénea e de grande variabilidade sazonal, mosaicos imbricados e com culturas 
alternadas, os impactes na fase de construção serão negativos e moderadamente significativos, 
considerando as ações de desmatação das culturas com o arranque das mesmas na preparação da 
faixa de obra para instalação do gasoduto. O EIA informa que estas culturas poderão ser 
restabelecidas, embora seja uma operação de considerável investimento, principalmente no caso 
das vinhas.  

No caso dos espaços de uso florestal, o EIA considera a ocorrência de impactes negativos 
medianamente significativos por perda irreversível de povoamento arbóreo pré-existente. Segundo 
a mesma tipologia de servidão e restrição, este também não poderá ser restabelecido, embora na 
região os terrenos florestais sejam constituídos, em largas extensões, por matos secos. Salienta-se 
a afetação inevitável do perímetro florestal da Serra da Nogueira pelo traçado 7B proposto. 

Considera-se que a avaliação dos impactes associados à afetação de áreas 
agrícolas/arbóreas/florestais, na fase de construção, foi subavaliada. Os impactes induzidos nas 
culturas que possam ser restabelecidas são significativos (tratando-se de uma operação de 
considerável investimento) e a afetação irreversível de culturas é um impacte muito significativo, 
atendo à sensibilidade da área afetada pelo projeto. 

Quanto aos impactes induzidos pela proximidade da obra a habitações, equipamentos e outras 
infraestruturas com relevância ao nível socioeconómico, pressupôs-se, no EIA, que os indivíduos 
mais diretamente afetados pela obra são simultaneamente os que têm as habitações mais próximas 
ao gasoduto. Os impactes estão associados às alterações na qualidade ambiental e de vida dos 
utentes, à afetação das acessibilidades e circulações locais, aos incómodos causados pelas 
atividades de construção devido à emissão de poeiras, vibrações e ruído, e também com os 
prováveis constrangimentos na rede viária local, pelo afluxo de tráfego de veículos pesados e de 
maquinarias afetas à obra.  

O EIA considera os impactes mais significativos para os indivíduos que habitem a menos de 50 m 
do gasoduto, e pouco significativos a partir dos 50m. Foram identificadas 11 habitações a menos 
de 50 metros do traçado A e 10 habitações ao longo do traçado B. Não foram identificadas as 
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habitações a mais de 50 metros, apesar dos impactes negativos serem avaliados como pouco 
significativos.  

Relativamente aos impactes decorrentes da proximidade a equipamentos coletivos/atividades 
económicas, para além do critério da aproximação à obra, o EIA refere ter em conta outros fatores, 
tais como o tipo de atividade desenvolvida (sujeita a interferência com o desempenho e/ou 
interferência com a procura), o tempo de exposição às atividades da obra e o número de pessoas 
afetadas. Os impactes negativos esperados são avaliados no EIA como indiretos, temporários, 
moderadamente significativos de média a reduzida magnitude e minimizáveis, para a Capela de São 
Miguel de Quintela de Lampaças (PK 48+800, troço 8, traçado A), tendo em conta que a atividade 
aí desenvolvida será muito sensível ao ruído e facilmente perturbável. Para os restantes 
estabelecimentos de âmbito económico, nomeadamente as agropecuárias, estufas e miradouros 
identificados, bem como a Igreja e o Cemitério de Cabanas de Cima, esperam-se impactes negativos 
durante a fase de construção, mas pouco significativos, tendo em conta a distância considerável à 
via e o tipo de atividade desenvolvida em cada um deles. 

O aumento do tráfego de veículos pesados poderá induzir, em maior ou menor grau, impactes 
relacionados com a deterioração do pavimento nas rodovias utilizadas, bem como o aumento do 
risco de acidentes rodoviários. Os impactes esperados são avaliados como negativos, temporários 
e de magnitude reduzida a moderada, de reduzido significado, caso de adotem sistemas adequados 
de sinalização em obra. No que concerne a significância da afeção das vias, o EIA considera os 
impactes negativos e temporários, estando a significância dependente dos trabalhos e do tempo e 
grau de perturbação das vias em questão. 

Não obstante, considera-se que os impactes negativos associados às alterações na qualidade 
ambiental e de vida das pessoas, à afetação das acessibilidades e circulações locais, aos incómodos 
causados pelas atividades de construção devido à emissão de poeiras, vibrações e ruído, e também 
com os prováveis constrangimentos na rede viária local, pelo afluxo de tráfego de veículos pesados 
e de maquinarias afetas à obra, são muito significativos, apesar de temporários. Releva-se o 
impacte da sobreposição de vias, cerca de 60 em cada alternativa, nomeadamente caminhos-de-
ferro, estradas nacionais, estradas municipais, estradas regionais e estradas/caminhos locais, que 
não afeta apenas as populações e as atividades locais, mas sim todos os utilizadores que se 
desloquem nas mesmas por qualquer razão. Salienta-se a este propósito que se desconhece a 
posição das entidades com competência na gestão destas infraestruturas.  

Na fase de exploração, ao nível regional e concelhio, o EIA identifica como impactes positivos a 
melhoria da qualidade de vida das populações abrangidas pelo fornecimento de Gás Natural e 
benefícios para as indústrias, uma vez que esta fonte de energia é menos poluente e menos 
dispendiosa, criando condições para um maior crescimento económico. Este impacte é considerado 
positivo. Contudo, a avaliação da sua significância fica comprometida considerando-se necessário 
esclarecer a mais-valia deste projeto face aos consumos de gás atualmente existentes, bem como 
a questão levantada pelo Município de Torre de Moncorvo, no âmbito da consulta pública, sobre a 
localização das estações previstas, afastadas da sede do concelho e comprometendo 
eventualmente esta distribuição de gás natural a curto prazo, e as condições de acesso por parte 
dos operadores de distribuição. Esta questão é transversal aos restantes concelhos e povoações e 
mesmo para as indústrias, sobretudo porque é considerado no EIA um dos principais impactes 
positivos do projeto, que se fará sentir ao nível socioeconómico local e regional, traduzindo os 
próprios objetivos do projeto. 

Para esta fase, o EIA não identifica impactes negativos locais significativos relativamente a 
habitações ou outras estruturas de atividade humana, visto que se prevê um retorno a uma situação 
semelhante à anterior à fase de construção. Mais refere que se espera uma atitude positiva da 
população abrangida face ao fornecimento de Gás Natural, também considerado um impacte 
positivo, apesar de não ser claro, no EIA, como é suportada a sua avaliação. 
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Em relação à afetação de terrenos agrícolas são esperados impactes negativos, permanentes, cuja 
magnitude depende do uso e ocupação atual do solo. Da análise à avaliação efetuada para a fase 
deàexplo aç o,à oà itoàdoà Usoàdoà“olo ,àoàEIáàeàosàsu essivos Aditamentos, consideram que os 
impactes negativos identificados no uso do solo, associados a restrições de plantação devido à faixa 
de servidão, para as áreas de ocupação arbórea, se mantêm nesta fase, sendo a sua magnitude 
moderada e moderadamente significativos, apesar de minimizáveis em fases sequentes do projeto. 
A utilização de terrenos para a implantação de estações induz impactes negativos, localizados, 
permanentes e de magnitude variável, dependendo do tipo de uso e ocupação do solo. Estas 
infraestruturas encontram-se afastadas de habitações e são em número reduzido, pelo que os 
impactes são considerados no EIA como pouco significativos.  

Na avaliação de impactes apresentada no Aditamento 3, salienta-se que relativamente à afetação 
das principais culturas da região, e que têm significativas repercussões ao nível socioeconómico, 
especialmente de vinha e de olival (atributos culturais do ADV) é referido que foram evitadas, 
minimizando o impacte na atividade dessas explorações, situação que foi sendo identificada caso a 
caso. Contudo, nas quintas em que serão afetadas áreas de olival e de vinha, o impacte foi 
considerado negativo e, face à globalidade das parcelas e à área restrita da intervenção, a 
magnitude destas afetações é avaliada como reduzida ou negligenciável, o que se traduz num 
impacte que pode ser de reduzida ou moderada/elevada significância, situação que é minimizada 
e parcialmente reversível na fase de exploração, dado que, de acordo com o EIA, é possível uma 
restituição parcial das culturas, garantindo contudo a faixa de servidão.  

Da mesma forma, a afetação de pomares (atributo cultural do ADV), decorrente da existência da 
mesma servidão (20 metros na construção e 10 metros na fase de exploração), origina impactes 
considerados negativos e permanentes. Contudo, considera o EIA, em virtude da ínfima expressão 
que estas áreas representam nas quintas intercetadas, o impacte é avaliado, no Aditamento, com 
uma magnitude negligenciável a nula e significância neutra a reduzida. 

Algumas das quintas apresentam ainda outro tipo de atividade e exploração, como sejam as 
pastagens e culturas anuais (não consideradas nos atributos dos ADV) que, apesar da afetação pelo 
projeto durante a fase de construção, são compatíveis com a presença do gasoduto na fase de 
exploração pelo que, de igual forma, o impacte negativo sobre esta atividade é considerado no 
Estudo temporário e reversível, passando a nulo na fase de exploração. 

É ainda afirmado no EIA que os matos e as matas (atributos naturais do ADV), apesar do seu valor 
paisagístico, não acrescentam especial significado à rentabilidade socioeconómica das quintas pelo 
que o EIA considera que a sua afetação tem uma repercussão nula a negligenciável.  

Em algumas das quintas, para além da atividade agrícola, existe ainda um uso turístico (não 
considerado nos atributos dos ADV), como casas de campo ou agroturismo, com importância tanto 
económica para a propriedade como para a própria região, pela dinamização deste território do 
interior do país (designadamente Quintaà doà Ch oà d O de ,à Qui taà doà Ca valhal,à Qui taà daà
Terrincha e Quinta do Barracão da Vilariça). Nestas zonas com uso turístico, o impacte durante a 
fase de construção é avaliado como negativo, em especial pela afetação paisagística do local, com 
possíveis repercussões na atividade económica da quinta. Contudo, considera o EIA um impacte 
temporário e reversível. Durante a fase de exploração, é considerado que a presença do gasoduto 
(que evita as zonas de edificado) não se reflete em qualquer impacte para a exploração turística 
destes empreendimentos, classificando-se assim como nulo.  

Conforme já referido, não se concorda com a avaliação da significância efetuada no EIA. 

Considera-se que a avaliação dos impactes associados à afetação de áreas 
agrícolas/arbóreas/flo estaisàfoiàsu avaliadaàpois,à o fo eà à e o he idoà oàp p ioàEIá,à aà a aà
dominante na qual assenta a ocupação do solo (na zona em estudo) é o sistema alargado agro-silva-
pastoril, com as culturas anuais a representarem grandes extensões de terreno fértil das baixas 
aluvionares das linhas de água, cujas diferentes componentes – agrícola, florestal, silvo-pastoril 
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(pastagens) e habitacional – são interdependentes e fortemente complementares, ou seja, a 
viabilidade do seu funcionamento passa pela manutenção da integridade funcional de cada 
o po e teàdoàsiste a .à 

Assim, atendo às características e sensibilidade da área onde se localiza o projeto, entende-se que 
a afetação irreversível de culturas é um impacte negativo muito significativo e que os impactes 
negativos induzidos nas culturas, ainda que possam ser restabelecidas, são significativos, tratando-
se de uma operação de considerável investimento. 

A possível perturbação de explorações é considerada um impacte negativo muito significativo, 
devido não só à perda de área de cultura e rentabilidade da mesma, mas também ao facto acrescido 
de interferir com a paisagem, com o uso turístico e com as atividades agrícolas tradicionais de 
produtos regionais.  

No âmbito da Socioeconomia, o EIA considera como traçado mais favorável o composto pelas 
seguintes soluções: 

 Troços 1 e 2, ambas as alternativas são viáveis; 

 Troço 3, sendo a alternativa A substancialmente mais favorável do que a B, já que este 
traçado interfere de forma mais impactante, atravessando grande extensão de solos RAN 
e de zona de solos aluvionares da várzea de Chãs; 

 Troço 4, as duas alternativas são viáveis, embora ambas com interferência em grande 
extensão de solos RAN; 

 Troço 5 (alternativas A e B são comuns); 

 Troço 6, a alternativa B apresenta-se substancialmente mais favorável, pois atravessa na 
zona limítrofe a várzea de solos agrologicamente valiosos da baixa de Vilariça, enquanto a 
alternativa A atravessa longitudinalmente; 

 Troços 7 e 8, apresentando-se a alternativa A como mais favorável, pois afeta menor área 
de solos classificados na RAN; 

 Troço 9, sendo ambas as alternativas consideradas igualmente viáveis.  

O EIA conclui que os traçados alternativos são os dois globalmente viáveis no âmbito dos vários 
fatores analisados. Contudo, num cômputo geral, o estudo aponta como traçado mais favorável em 
termos ambientais o composto pela combinação: Alternativa B (troço 1) + Alternativa B (troço 2) + 
Alternativa A (troço 3) + Alternativa A (troço 4) + Alternativa A=B (troço 5) + Alternativa B (troço 6) 
+ Alternativa B (troço 7) + Alternativa B (troço 8) + Alternativa B (troço 9). 

De um modo geral, considera-se que o EIA identifica aceitavelmente os impactes positivos do 
projeto, apesar de se considerar pouco clara a avaliação da significância atribuída. A análise do 
impacte induzido por este projeto na melhoria da qualidade de vida das populações foi pouco 
refletida e a mais-valia socioeconómica destes traçados específicos para o fornecimento de gás 
natural às populações poderia ter sido mais desenvolvida.  

Quanto aos impactes negativos, considera-se que estes foram subavaliados e relativizados 
conforme exposto. 

No que se refere às medidas propostas no EIA para as várias fases do projeto, considera-se que as 
mesmas não asseguram a necessária minimização dos impactes negativos decorrentes da eventual 
execução do projeto. 

Face ao exposto, considera-se que o projeto, nas suas várias alternativas, comporta impactes 
negativos significativos a muito significativos, não passíveis ou de difícil minimização, 
designadamente no que respeita ao desenvolvimento socioeconómico local e regional.  
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Assim, realçando-se a afetação inaceitável e irreversível de valores naturais e culturais, bem como 
de diversas atividades, em particular nos troços 3 a 9 do traçado e independentemente das 
alternativas previstas, a avaliação é desfavorável no que concerne aos aspetos socioeconómicos. 

 

6.8 PATRIMÓNIO 

De acordo com o mencionado no EIA, o mesmo procurou apresentar as … à p i ipaisà
condicionantes patrimoniais para o desenvolvimento deste projeto de gasoduto, que liga a estação 
de Celorico da Beira (Celorico da Beira) à futura estação de Vale de Frades (Vimioso) .  

O EIA estabeleceu uma metodologia para o desenvolvimento dos trabalhos de caraterização e 
descrição que envolveu três fases: 

 Planeamento e levantamento bibliográfico de toda a informação disponível; 

 Realização de prospeções arqueológicas; 

 Elaboração de um relatório final. 

Note-se que o relatório final que valida a informação do EIA foi remetido em julho de 2017 para 
análise e aprovação da tutela, em conformidade com o regulamento de trabalhos arqueológicos 
em vigor. 

Ainda de acordo com o EIA, e tendo por base o levantamento de informação bibliográfica efetuado 
para a área de estudo, correspondente ao corredor das Grandes Condicionantes com cerca de 4 km 
de largura, inventariaram-se 1112 ocorrências patrimoniais, 105 das quais se encontram localizadas 
nos dois corredores em avaliação: 

 Alternativa A: reúne 65 registos; 

 Alternativa B: reúne 64 registos; 

 Alternativas A e B: foram identificadas 11 ocorrências nos segmentos comuns, uma no troço 
1, duas no troço 2 e oito no troço 3. 

Assim, refere o EIA que não foram relocalizadas 51 ocorrências patrimoniais … à ueà oàfo a à
caraterizadas nos trabalhos de campo ou que foram destruídas  (Relatório Síntese, págs. 385-386, 
Quadro 5.74). 

O presente projeto incide diretamente sobre a área do ADV, inscrito na Lista do Património Mundial 
da UNESCO como Paisagem Cultural, a 14 de Dezembro de 2001 (Monumento Nacional, ao abrigo 
do n.º 7, do artigo 15.º, da Lei n.º 107/2001, de 8 de setembro), e da respetiva zona especial de 
proteção (ZEP) - Aviso n.º 15170/2010, DR, 2.ª série, n.º 147, de 30-07-2010 - (troços 4, 5 e 6).  

A alternativa B do troço 3 afeta parcialmente os limites da ZEP do Conjunto dos Sítios Arqueológicos 
no Vale do Rio Côa, Património Mundial e Monumento Nacional, (Decreto n.º 6/2013, DR, 1.ª série, 
n.º 86, de 6-05-2013; Anúncio n.º 13471/2012, DR, 2.ª série, n.º 187, de 26-09-2012). 

O EIA identifica ainda na área de afetação do projeto dois bens imóveis classificados: o Sítio de 
Interesse Público (SIP) do Castelo Velho de Freixo de Numão (n.º 579/CNS 2641) no troço 4, em 
ambas as alternativas - classificação e delimitação da ZEP: Declaração de retificação n.º 734/2010, 
DR, 2.ª Série, n.º 73, de 15-04-2010 e Portaria n.º 219/2010, DR, 2.ª Série, n.º 55, de 19-03-2010; O 
SIP do Sítio Arqueológico do Cabeço da Mina (n.º 80/CNS 2273), no troço 6 e ainda no interior da 
ZEP do ADV - Portaria n.º 110/2014, DR, 2.ª série, n.º 30, de 12-02-2014. 

Inicialmente foi realizada a prospeção sistemática nos seis segmentos comuns aos dois corredores 
em estudo, num corredor com 100 m de largura, área que foi alargada para o corredor de 400 m 
em trabalhos efetuados para o Aditamento 3 do EIA de agosto de 2017, e na área do alargamento 
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da estação de Celorico da Beira (integrada no Segmento 1) [assim como] na área proposta para a 
estação de Vale de Frades (integrada no “eg e toà . 

O EIA refere ainda que nos restantes troços foi efetuada a prospeção seletiva … à osà o edo esà
em estudo e exclusivamente nos sítios georreferenciados na recolha bibliográfica , que corresponde 
de facto a trabalhos de relocalização que foram igualmente alargados na área do Vale da Vilariça, 
conforme consta no Aditamento 3. 

O conjunto destes trabalhos possibilitou a recolha de informação quanto a 54 ocorrências 
patrimoniais arqueológicas e arquitetónicas que foram efetivamente localizadas e caraterizadas 
nos trabalhos de campo: … à ào o iasà oàCo edo àáà aàa ost aài i ialàti haà àu idades ;à
… à à o o iasà pat i o iaisà oà Co edo à Bà aà a ost aà i i ialà ti haà à u idades ; … à à

ocorrências patrimoniais (a amostra inicial tinha 11 unidades)  nos segmentos onde o eixo é 
comum às duas soluções. 

De acordo com o EIA, a … àdist i uiç oàli ea àdasà ào o iasàpelosà àt oçosà àaàsegui te: 

Corredor A 

 Troço 1: 12 registos; 

 Troço 2: 2 registos; 

 Troço 3: 7 registos; 

 Troço 4: 1 registo; 

 Troço 5: 6 registos; 

 Troço 6: 7 registos; 

 Troço 7: 2 registos; 

 Troço 8: 2 registos; 

 Troço 9: 1 registo. 

Corredor B 

 Troço 1: 9 registos; 

 Troço 3: 3 registos; 

 Troço 4: 3 registos; 

 Troço 5: 6 registos; 

 Troço 6: 6 registos; 

 Troço 8: 2 registos; 

 Troço 9: 2 egistos.  

As 54 ocorrências referidas são apresentadas no Quadro 5.75 do EIA (Relatório Síntese, págs. 372-
373) que não inclui as identificadas no Aditamento 3 de agosto de 2017.  

Relativamente ao valor patrimonial das ocorrências inventariadas, o EIA apresenta a respetiva 
análise nas fichas individualizadas (Anexo H5 - Volume 4), procedendo à respetiva análise síntese, 
troço a troço, nos quadros 5.76-5.84.  

Acresce a estas 54 ocorrências patrimoniais, as 18 identificadas e inventariadas no Aditamento 3, 
de agosto de 2017, perfazendo assim um total de 72 elementos patrimoniais.  

No troço 1, os trabalhos inicialmente efetuados para o EIA levaram ao registo no Corredor A de 
doze ocorrências patrimoniais (n.ºs 1, 2, 3, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 23 e 26) e no Corredor B de 
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nove ocorrências patrimoniais (n.ºs 1, 2, 3, 12, 13, 14, 21, 24 e 26). No eixo do segmento comum às 
duas alternativas encontram-se três destas ocorrências patrimoniais (n.ºs 1, 2 e 3). 

Quanto aos elementos patrimoniais localizados neste troço, o EIA distingue das ocorrências com 
valor patrimonial de significado médio, o sítio arqueológico romano - eventualmente também com 
ocupação medieval - do casal rústico da Quinta do Seixal 1 (n.º 17), onde identificou materiais 
arqueológicos à superfície, e o cruzeiro moderno da Ribeira da Moita (n.º 24). Destaca ainda o 
povoado fortificado de Falifa (n.º 26), atribuído à Idade do Ferro, referindo a possibilidade de poder 
existir aí uma linha de muralha que considera possuir significado patrimonial elevado. 

Os trabalhos arqueológicos em resposta ao solicitado pela CA, e apresentados no Aditamento 3 de 
agosto de 2017, permitiram identificar mais nove ocorrências patrimoniais no troço 1: sete no 
Corredor A (n.ºs 1113, 1114, 1115, 1117, 1118, 1119 e 1120) e duas no Corredor B (n.ºs 259 e 1116).  

Correspondem estas ao Povoado do Castelo (n.º 259), Povoado de Carigas (n.º 1119) e uma a 
lagareta da Quinta de S. Cristóvão (n.º 1117), com Classe de Valor Patrimonial Elevado , e à via do 
Ameal (n.º 1115), de Classe de Valor Patrimonial Médio . Cinco das ocorrências não foram 
relocalizadas nas prospeções arqueológicas devido à densa vegetação que cobria o terreno ou por 
se localizarem em terrenos vedados ao acesso público . 

Neste primeiro troço foi assim identificado um total de 27 ocorrências patrimoniais: 19 no Corredor 
A e 11 no Corredor B (sendo que três destas ocorrências são comuns aos dois corredores). 

Para o troço 2 foram somente identificadas no Corredor A duas ocorrências: a mancha de ocupação 
moderna de Rabaçal 6 (n.º 28) e a mancha de ocupação medieval/moderna do Alto do Vale 
Redondo 1 (n.º 32). A estes elementos foi atribuído significado patrimonial médio. 

No troço 3 foram inventariadas no Corredor A sete ocorrências patrimoniais (n.ºs 33, 37, 39, 40, 41, 
43 e 45) e no Corredor B três (n.ºs 47, 48 e 58).  

No Corredor A, o EIA salienta essencialmente a capela de São João (n.º 43), associada a uma 
necrópole de sepulturas escavadas na rocha, com valor patrimonial muito elevado, os dois lagares 
(n.º 37 e n.º 41) e o sítio da Quinta de São João 1 (n.º 39) - mancha de ocupação romana - que 
apresenta elevada quantidade de materiais arqueológicos na superfície do solo, à qual se pode 
acrescentar a mancha de materiais romanos da Vinha da Quinta da Canameira 2 (n.º 58), 
ocorrências com valor patrimonial elevado.  

O troço 4 compreende no Corredor A uma ocorrência patrimonial e no Corredor B três ocorrências 
patrimoniais. Destaca-se aqui o povoado fortificado do Castelo Velho de Freixo de Numão (n.º 579), 
classificado como Sítio de Interesse Público (SIP) cuja ZEP é intercetada pelos dois corredores, e que 
apresenta um valor patrimonial muito elevado. No Corredor B encontram-se referenciadas a Capela 
da Senhora da Carvalha (n.º 62), à qual foi atribuído também um valor patrimonial muito elevado, 
e a Fonte da Carvalha (n.º 63), com um significado de valor patrimonial reduzido. 

O troço 5, comum ao Corredor A e ao Corredor B, apresenta seis ocorrências patrimoniais 
inventariadas. Destaca aqui o EIA, dois povoados fortificados situados da Foz do Sabor: povoado do 
Alto das Malhadas (n.º 67), ao qual atribuiu um significado patrimonial muito elevado e o povoado 
da Foz do Sabor (n.º 9), com um valor elevado. As restantes ocorrências aqui referenciadas 
consistem em quatro casas de apoio agrícola (n.ºs 4, 5, 10 e 11), com um valor patrimonial reduzido.  

Os trabalhos desenvolvidos para o Aditamento 3 de agosto de 2017, permitiram identificar aqui 
mais sete ocorrências patrimoniais com o seguinte valor patrimonial: Capela da Foz do Sabor (n.º 
1127), ocorrência patrimonial de Classe de Valor Patrimonial Elevado, Capela de Cortes (n.º 1122), 
Capela do Senhor do Monte (n.º 1125) e Edifício do Senhor do Monte (n.º 1126), de Classe de Valor 
Patrimonial Médio, Casa de Apoio Agrícola de Picoto 3 (n.º 1121), Casal Rural de Monte Meão 3 (n.º 
1124) e Casa de Apoio Agrícola de Monte Meão 4 (n.º 1123), de Classe de Valor Patrimonial 
Reduzido. 
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O troço 6 apresenta um total de sete ocorrências patrimoniais no Corredor A (n.ºs 68, 71, 78, 80, 
82, 83, e 88) e de seis no Corredor B (n.ºs 68, 71, 72, 77, 84 e 86). Destas, o EIA destaca as que 
apresentam valor patrimonial de significado muito elevado, nomeadamente a villa romana de Vila 
Maior (n.º 71) e o monumento megalítico de Chã Grande (n.º 78), eventualmente relacionado com 
o muito relevante santuário pré-histórico do Cabeço da Mina (n.º 80), classificado como Sítio de 
Interesse Público (SIP) e, ainda, as Gravuras do Malhado 1 (n.º 88), também pré-históricas. 
Identificou ainda quatro ocorrências com significado patrimonial de valor elevado, como as Ruínas 
da Capela de São Gregório (n.º 72), a Capela de São Jorge (n.º 82) e os povoados fortificados de 
Santa Marinha (n.º 77) e do Cabeço Murado (n.º 86).  

O Aditamento 3 apresenta para este troço mais duas ocorrências patrimoniais localizadas no 
Corredor B, nomeadamente o cemitério de Cabanas de Cima (n.º 1128), com valor médio, e o 
conjunto rural de Cabanas de Cima que inclui um pombal e uma casa de apoio agrícola (n.º 1130), 
de valor reduzido. 

O troço 7 apresenta de acordo com o EIA, apenas duas manchas de ocupação no Corredor A, 
designadamente o povoado fortificado de Santa Madalena (n.º 91), com um valor patrimonial 
elevado, e a Capela de Santo Amaro (n.º 92), com um valor médio. 

No troço 8 foram inventariadas duas ocorrências no Corredor A (n.ºs 94 e 95), bem como outras 
duas no Corredor B (n.ºs 94 e 96), sendo a primeira ocorrência comum aos dois corredores. Estas 
ocorrências correspondem a três capelas em que à Capela de São Tomé (n.º 96) foi atribuído valor 
de significado muito elevado, à Capela de São Miguel (n.º 94) significado elevado e à Capela da 
Santíssima Trindade (Classe B), valor de significado médio. 

Já no último dos troços, o troço 9, foi registada uma ocorrência no Corredor A (n.º 100) e duas 
ocorrências no Corredor B (n.ºs 102 e 103).  

O conjunto patrimonial da Ponte Velha (n.º 100) é formado por uma ponte antiga em bom estado 
de conservação e uma azenha, apresentando, de acordo com o EIA, valor patrimonial com 
significado elevado. As outras duas ocorrências referenciadas constituem um povoado aberto, 
Lagoaço (n.º 102), com valor patrimonial com significado elevado e o Cruzeiro Oriental de Pinelo 
(n.º 103), de valor patrimonial com significado médio. 

Destacam-se aqui as ocorrências não relocalizadas pelo EIA mas que constam da cartografia 
(Desenho 8) e que poderão sofrer impactes na fase de construção. Neste caso, encontra-se 
eventualmente no troço 1, Corredor B, o Castro do Penedo da Vila (n.º 22), Idade do Ferro, que não 
terá sido identificado durante os trabalhos de campo desenvolvidos para a elaboração do EIA. 

Paisagem Cultural do ADV 

Tendo presente a relevância do ADV, inscrito na Lista do Património Mundial (categoria de 
Paisagem Cultural Viva e Evolutiva) é necessário contextualizar o projeto com a proposta de 
candidatura de junho de 2000 e a declaração de VUE N.º 1046 da UNESCO de 16 de dezembro de 
2001, remetendo para a justificação da sua inscrição, nomeadamente para os três critérios 
identificados:  

 (iii): a região do Alto Douro tem vindo a produzir vinho há quase dois mil anos e a sua 
paisagem tem sido moldada pelas atividades humanas.  

 (iv): As componentes da paisagem do Alto Douro são representativas de toda a gama de 
atividades associadas à vitivinicultura - terraços, quintas (complexos de produção de vinho), 
as aldeias, capelas e estradas.  

 (v): a paisagem cultural do Alto Douro é um extraordinário exemplo de uma tradicional 
região Europeia produtora de vinho, refletindo a evolução da atividade humana ao longo 
do tempo . 
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Para esta paisagem cultural foram considerados e identificados vários atributos, nomeadamente 
componentes naturais, vales estreitos, socalcos, escassez da água, precipitação reduzida, 
diversidade de habitats naturais, a transição do Atlântico para o Mediterrâneo, as vinhas, as 
oliveiras, as amendoeiras, o efémero, luz e cor, som e silêncio, aromas, componentes culturais, uso 
da terra, estrutura da paisagem, vinhedos dominantes, assentamentos humanos e solo 
antropizado, acessibilidades (via Douro e comboio), marcos ou referências culturais (quintas e 
casais), construções religiosas e muros.  

No mais recente trabalho de Avaliação do Estado de Conservação do Bem ADV, efetuado pela 
Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, para revisão do respetivo Plano Intermunicipal de 
Ordenamento do Território do Alto Douro Vinhateiro (PIOT ADV - Resolução do Conselho de 
Ministros n.º 150/2003 de 31 de julho, DR, I Série-B, n.º 219 de 22/09/2003), encontra-se 
significativamente referido o seguinte (ver Andresen e Rebelo, 2013: B4-03): 

No âmbito da candidatura a Património Mundial da UNESCO, o ADV foi identificado como o 
o tí uoà elho à o se vadoàeà aisà ep ese tativoàdoà a te àdaàpaisage àdaàRDDàeàdasàsuasà

três sub- egi es,à … àpa aàal àdeà eu i àdeàfo aà oe e teàaà aio iaàdoà o ju toàdeàvalo esà aisà
significativos  (Bianchi-de-Aguiar et al., 2001, Vol. I: 6). O reconhecimento do Valor Universal 
Excecional da paisagem vitícola duriense baseia-se sobretudo na relação progressiva entre o 
homem - numa dada forma de organização social - eà osà ele e tosà atu ais,à … à [eà a]à
transformação do papel ativo de uma cultura e de uma paisagem de excelência na sociedade 
contemporânea  (Bianchi-de-Aguiar et al., 2000: 13) cujos resultados, no seu conjunto, identificam 
oà a te àdisti tivoàdestaà egi o.à São três as componentes de distinção que contribuem para a sua 
autenticidade e integridade: a antiguidade da Região Demarcada; os socalcos; e o cruzamento de 
culturas Bia hi-de-Aguiar et al., 2000: 16). 

Na proposta de revisão do PIOTADV de 2013, o património cultural encontra-se estudado e 
inventariado de acordo com várias categorias, acompanhadas de propostas de medidas de 
valorização específicas, correspondendo estas a: 

 Património vernacular construído (constituído por: Estruturas que modelam a paisagem; 
Povoados; Quintas; Construções adjetivas; e Locais de culto); 

 Património imóvel e património arqueológico. 

O património imóvel e o património arqueológico integram não só os elementos classificados ou 
em vias de classificação como as construções com interesse patrimonial e os sítios arqueológicos 
identificados, nomeadamente, no Sistema de Informação e Gestão Arqueológica - Endovélico, da 
DGPC, encontrando-se o mesmo identificado no regulamento do PIOTADV, constando mesmo uma 
listagem atualizada em Andresen e Rebelo, (2013: A2-37-52, Tabela A2.9). 

Aliás o PIOTADV em vigor era já constituído por um relatório integrando em adenda a lista do 
património classificado e em vias de classificação e de sítios arqueológicos na área geográfica do 
PIOTADV , prevendo inclusivamente a Qualificação e valorização dos povoados e do património 
construído  nomeadamente uma ação para Recuperação do património vernacular .  

Sublinha-se que, ainda de acordo com Andresen e Rebelo1 (2013: C03-12, 13), o ADV corresponde 
a um complexo mosaico paisagístico … àe à ueàoàpatrimónio vernacular construído é um dos 
elementos marcantes e valorizador do caráter desta paisagem .  

Ainda Andresen e Rebelo (2013: B3-60) referem igualmente a importância do Património Cultural 
Imaterial (PCI), sublinhando que o ADV não é apenas um espaço físico, constatando que, … à oà
Douro, a paisagem inscrita na Lista do Património Mundial da UNESCO está associada a uma 
enorme riqueza em cultura imaterial . 

                                            
1 Andresen, T., Rebelo, J. (2013) – Avaliação do Estado de Conservação do Bem Alto Douro Vinhateiro – Paisagem 
Cultural Evolutiva. Porto: CIBIO UP/UTAD. 
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Todo este território é caraterizado por uma forte densidade mesológico-cultural, marcada pelos 
vestígios de povos antigos, com os seus labores, os seus cultos pagãos, a sua religiosidade cristã 
laga esà avadosàe à o has,à g avu asà upest es,à g utas,à ast os,à to es,à apelas… àe,à aoà es oà

tempo, marcada por singularidades naturais notáveis, onde se conjugam formações megalíticas 
intensas e deslumbrantes, vales profundos e escarpas assombrosas, moldados pela sinuosidade dos 
rios. Ambas as dimensões foram gerando, ao longo dos séculos, interpretações mítico-lendárias de 
grande alcance antropológico que se conservam na etiologia das toponímias e nos lugares de 
memória . 

Aliás para o PIOT ADV: A designação património cultural abarca todos os bens materiais e 
imateriais que deem testemunho de valores de civilização e cultura com interesse cultural relevante 
no ADV e, quando for caso disso, os respetivos contextos, quer se encontrem classificados quer em 
vias de classificação, assim como outros bens em estudo cujo registo de inventário ou classificação 
venha a ser implementado, e ainda aqueles que as autarquias e o GTI entendam preservar . 

Nesta ampla perspetiva patrimonial, qualquer alteração nesta paisagem constituirá um forte 
impacte na vivência, seja dos seus habitantes permanentes, que possuem o valor da memória, seja 
pelos visitantes que num dado momento procurem o usufruto e partilha da mesma paisagem. 

No que concerne à Paisagem Cultural do ADV e respetiva ZEP, inicialmente o EIA não a 
individualizou enquanto ocorrência patrimonial, não tendo ponderando globalmente o respetivo 
valor patrimonial e impactes. 

A CA solicitou que fosse elaborado um Heritage Impact Assessment (HIA), em conformidade com o 
Guidance on Heritage Impact Assessements for Cultural World Heritage Properties, ICOMOS, janeiro 
de 2011, tendo posteriormente sido apresentado um elemento autónomo no Anexo 7, Tomo III, do 
primeiro Aditamento do EIA, com a designação de Estudo de Impacte Patrimonial do Alto Douro 
Vinhateiro, datado de junho de 2016. 

No que diz respeito ao património arqueológico e construído, o Estudo refere que durante a 
prospeção arqueológica não foram identificadas na zo aàdeàat avessa e toàdoàáDVà quaisquer 
ocorrências patrimoniais inventariadas o que corrobora a informação do PIOT-ADV (como figura 
12)  (pág. 69). No troço 5, que atravessa o ADV, a paisagem carateriza-se pelo predomínio de 
cumeadas e pela má visibilidade do terreno, devido ao denso matagal e encostas de inclinação 
acentuada.  

Nas prospeções efetuadas em 2017, nomeadamente no troço 5 - comum às duas alternativas - no 
restante corredor de 400 m foram ainda identificadas sete novas ocorrências patrimoniais: duas 
casas de apoio agrícola (n.º 1121 e n.º 1124); três capelas (n.º 1122, n.º 1125 e n.º 1127), um antigo 
casal rural (n.º 1123); e um edifício de função e cronologia indeterminada (n.º 1126). 

Assim, foi identificado um total de 32 ocorrências nos troços 3, 4, 5 e 6 que atravessam o ADV e a 
respetiva ZEP. 

A distribuição linear das 32 ocorrências pelos troços inseridos na área da ZEP do ADV é a seguinte: 

 Corredor A (19) - troço 3: 6 registos; troço 4: 1 registo; troço 5: 13 registos; troço 6: 5 
registos. 

 Corredor B (15) – troço 3: 3 registos; troço 4: 3 registos; troço 5: 13 registos; troço 6: 4 
registos. 

Relativamente à Quinta de Vale Meão, no Aditamento 3 de agosto de 2017 (pág. 35) é referido, 
quanto à localização do troço 5 - comum às duas alternativas - ue,à … àp essup e-se que o traçado 
interfira unicamente com áreas, desta quinta, ocupadas com matos e matas mediterrâneas (sobro 
e azinho), localizadas na cumeada do monte Meão. Apesar do corredor integrar algumas áreas de 
vinha e olival, o planeamento do traçado previsto foi possível sem a sua afetação . 



Parecer da Comissão de Avaliação 

Procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental nº 2871 

Gasoduto Celorico – Vale de Frades, Interligação Transfronteiriça 97/156 

Acrescenta ainda que … àA zona baixa da quinta (onde se insere o edificado e a principal área de 
vinha) está dentro do ADV ainda que o traçado nesta zona não esteja, como se pode identificar na 
figura seguinte . 

Ora verifica-se que a quinta não foi tomada pelo seu todo, abordando-se os elementos/atributos 
de forma parcelar. Acresce que foi também nesta fase aqui identificada a capela do Senhor do 
Monte (n.º 1125). 

A chancela atribuída a esta paisagem cultural evolutiva e viva com valor universal excecional requer 
responsabilidade e extremo cuidado na gestão do seu ordenamento e ambiente. 

Com a inscrição do ADV na Lista do Património Mundial da UNESCO, o Estado Português assumiu 
o compromisso de proteger o bem e preservar as caraterísticas que lhe conferiram o valor universal 
excecional, tarefa de grande complexidade, uma vez estarmos perante uma paisagem cultural 
evolutiva viva, cuja atividade económica está historicamente enraizada na produção do vinho do 
Porto e, mais recentemente, no vinho Douro e no turismo cultural e de lazer, beneficiando dos 
recursos naturais do território e da própria divulgação resultante da classificação . (Andresen e 
Rebelo, 2013: B3-61). 

O património imóvel e o património arqueológico integram os atributos culturais do ADV, devendo 
ser tratados como parte do seu contexto, tal como o património imaterial, que reforça a vivência e 
o usufruto desta paisagem cultural viva e evolutiva. 

No que concerne à avaliação de impactes, de acordo com o EIA, a área de projeto corresponde aos 
corredores em avaliação, correspondentes a uma faixa variável de terreno em grande parte da sua 
extensão com 400 m de largura. Nesta faixa, a área de afetação direta … à o espo deà àzo aàdeà
implantação do gasoduto, mais concretamente a uma faixa de terreno com 20 m de largura, 
centrada ao eixo da conduta, e ao longo de toda a sua extensão … .àPo àout oà lado,àa área de 
afetação indireta … à o sisteà u à o edo à o à à àdeàla gu a,à e t adoàaoàeixoàdaà o duta 
…  constituindo uma área preventiva … à ueàse vi àpa aàsi aliza àtodos os potenciais impactes 

negativos diretos, que poderão eventualmente ocorrer durante o decorrer da empreitada, mais 
concretamente na abertura de acessos às frentes de obra, na desmatação do terreno e na 
movimentação de máquinas . O EIA refere ainda o desconhecimento, nesta fase do projeto, das 
áreas de implantação dos estaleiros bem como das zonas de depósito e empréstimo de terras. 

Para determinar nesta fase a incidência dos impactes, o EIA utilizou a distância medida a partir do 
limite externo conhecido das ocorrências patrimoniais e um eixo do gasoduto, identificado na 
cartografia do EIA. 

De acordo com a metodologia que o EIA enuncia, a avaliação de impactes foi efetuada tendo em 
consideração (Relatório Síntese, pág. 501): (…) a avaliação do Valor Patrimonial de cada sítio 
localizado exclusivamente, durante os trabalhos de campo, na área de projeto (...)  determinando-
se posteriormente … àoàValo àdeàI pa teàPat i o ial,àaàpa ti àdaà elaç oàexiste teàe t eàoàValo à
Patrimonial de cada sítio e a magnitude de impacte (Intensidade de afetação e Área de impacte) 
previsto para cada ocorrência patrimonial . 

O EIA refere a destruição de sítios ou as várias limitações de conhecimento que não possibilitaram 
a relocalização das 105 ocorrências patrimoniais inicialmente inventariadas nos corredores durante 
a fase de pesquisa documental. Considera assim que, para efeitos de avaliação de impactes, só se 
deverá levar em conta as 54 ocorrências que foram inicialmente efetivamente relocalizadas e 
inventariadas durante os trabalhos de campo. A estas devem ser acrescentadas as 18 que foram 
entretanto inventariadas no Aditamento 3 do EIA.  

Salienta que no troço 4, o Corredor A e o Corredor B afetam o limite da ZEP do SIP do Castelo Velho 
de Freixo de Numão (n.º 579/ CNS 2641), … à asàdista teàdosàseusàeixosà aàdist iaà í i aà àdeà
cerca de 101 m ao eixo do Corredor A e de cerca de 41 m ao eixo do corredor B) . 
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No troço 6, o Corredor A afeta o SIP do Cabeço da Mina (n.º 80/CNS 2273) constatando o EIA o 
seguinte (Relatório Síntese, pág. 503):  

O limite da Zona de Proteção deste santuário pré-histórico encontra-se a cerca de 6 m de distância 
do eixo da conduta, ou seja, na área de incidência direta do projeto . 

Deve-se aqui atender que não se conhece a real extensão física deste bem, pelo que poderão ainda 
assim ocorrer impactes diretos negativos. 

Também no troço 5, comum aos Corredores A e B, foi identificado um novo conjunto de sete 
ocorrências. Destas foram identificados eventuais impactes negativos diretos no sítio de Monte 
Meão 3 (n.º 1123), eira, que se encontra no eixo eventual do gasoduto e impactes negativos 
indiretos em Picoto 3, (n.º 1121), uma casa de apoio agrícola, junto da faixa de servidão do 
gasoduto. Estes acrescem aos dois eventuais impactes negativos indiretos nas ocorrências Foz do 
Sabor, povoado fortificado (n.º 9) e Foz do Sabor 3 (n.º 11). 

O EIA destaca a incidência no troço 3, do Corredor B, na ZEP do Conjunto dos Sítios Arqueológicos 
no Vale do Rio Côa, PatrimónioàMu dialàeàMN,àafi a doà ueà … à oàest oàp evistosài pa tesà
negativos diretos em ocorrências patrimoniais . 

Relativamente ao ADV é o próprio bem classificado que é intercetado por ambos os corredores no 
troço 5, sendo a respetiva ZEP afetada nos troços 3, 4 e 6 e por ambos os corredores. Este constitui 
um impacte direto, negativo, muito significativo sobre este elemento patrimonial, cuja análise será 
desenvolvida em ponto específico. 

Em síntese, o EIA identificou globalmente no Corredor A: seis impactes diretos negativos, (um no 
troço 1, um no troço 5, três no troço 6 e um no troço 7); cinco impactes indiretos negativos, (um 
no troço 2, três no troço 5 e um no troço 9); considera sem impactes ( Impacte nulo ) a incidência 
do projeto nas restantes ocorrências inventariadas. 

Enumera ainda os quatro sítios arqueológicos com potenciais impactes negativos: n.º 68, 
Lameirões; n.º 80/CNS 2273, Cabeço da Mina; n.º 83/CNS 18073, Salgueiro; n.º 91/CNS 17201, 
Santa Madalena, concluindo que, de entre estes, haverá dois sítios onde poderá ser certa a 
ocorrência de impactes diretos negativos (n.ºs 68 e 83), considerando que as outras duas (n.º 80 e 
n.º 91), apesar de se encontrarem na área de incidência do projeto, não serão objeto de impactes 
negativos, não tomando aqui em conta as especificidades da natureza de cada sítio ou os objetivos 
de cada classificação e respetiva delimitação das zonas de proteção. 

Assim, apesar de três destas ocorrências se situarem a 0 m do corredor, a avaliação de impactes 
efetuada, pretende demonstrar que, nomeadamente nas ocorrências n.º 68 e n.º 83, estes serão 
provavelmente negativos e poucos significativos. 

Quanto ao Corredor B, o EIA identificou inicialmente impactes diretos negativos somente numa 
ocorrência patrimonial, situada no troço 3 (n.º 58), Vinha da Quinta da Canameira 2, mancha de 
materiais romanos, avaliado pelo EIA como pouco significativo. A esta ocorrência deverão ser 
acrescidos eventuais impactes diretos negativos identificados no troço 5 (comum à duas soluções) 
em Monte Meão 3 (n.º 1123), eira, e numa ocorrência situada no troço 6: o povoado fortificado de 
Cabeço Furado (n.º 86), em que o eixo do gasoduto se encontra somente a 8 m da ocorrência, 
situando-se esta claramente no interior da faixa de afetação. 

Quanto a impactes indiretos negativos, verifica-se a identificação no Corredor B de cinco 
ocorrências patrimoniais, situando-se uma no troço 3 (n.º 48), três no troço 5 (n.ºs, 9, 11 e 1121) e 
uma no troço 6 (n.º 84). Para as restantes ocorrências o EIA considerou não existirem quaisquer 
impactes. 

Para a Fase de Exploração o EIA não identifica quaisquer impactes negativos diretos ou indiretos, 
não considerando aqui, não só os efeitos físicos e as limitações da servidão da rede de gás, como 
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nomeadamente os paisagísticos, sobre, nomeadamente os bens imóveis classificados e respetivas 
zonas de proteção legal. 

Para a desativação do projeto o EIA igualmente não identifica nem prevê impactes negativos diretos 
ou indiretos. 

Quanto a impactes cumulativos o EIA refere … à ueà fa eà à i exist iaàdeàout osàp ojetosàe à
desenvolvimento na zona, não se consideram haver impactes cumulativos . 

No que concerne à avaliação de impactes da Paisagem Cultural do ADV, o EIA considera que 
globalmente a afetação dos valores patrimoniais integrados na Zona Especial de Proteção do ADV 
é diminuta, não pondo em causa o valor patrimonial do bem, apresentando uma análise detalhada 
face ao património classificado, quintas, locais de culto que conferem VUE ao ADV, não 
considerando aqui o património arqueológico ou o património vernacular, nem tão pouco 
abordando o património imaterial (Aditamento 1, Tomo III, Anexo 7, pág. 73). 

O EIA considera que o projeto (Aditamento 1, Tomo III, Anexo 7, pág. 128) … à oàseuà putoà
geral não se apresenta como percursor de alterações expressivas no Alto Douro Vinhateiro e 
respetiva Zona Especial de Proteção que induzam uma desvalorização deste Bem, acrescido ainda 
da possibilidade de minimização dos impactes identificados com a adoção das medidas expostas no 
Capítulo 10 . Alega que a interferência com o ADV é bastante reduzida, apenas em 743 metros, 
interferindo … à u aàexte s oà í fi aà à et os àeà li ít ofeàdeàvi haà o àout osàsiste asàdeà
armação do terreno, de áreas de matos (344 metros) e olival (361 metros), não havendo no ADV 
interferência com qualquer outro dos atributos que conferem o Valor Universal Excecional ao Alto 
Douro Vinhateiro . Qua toà à )EP,à o side aà ueà osà … à ueà osà i pa tesà a i aà e io adosà
refletem a interferência do projeto na sua globalidade, qualquer que seja a alternativa selecionada 
para desenvolvimento do projeto . 

Todavia, não se encontram enunciadas as condições em que será possível aceitar a implantação 
deste projeto, atendendo ao respetivo contexto de sustentabilidade do bem Património Mundial, 
incluindo a sua autenticidade e integridade. 

No PIOTADV, e de acordo com Andresen e Rebelo (2013: A4-03) … àasàdisso iasàa ie taisà
são referidas como intrusões visuais na paisagem com impacto paisagístico negativo, que são o 
resultado de uma atividade no território que provoca uma rotura no metabolismo e na ordem da 
paisagem, que se traduz numa ocorrência abusiva e estranha a uma dada situação de referência à
(Bianchi-de-Aguiar et al., 2001, vol I: 82). 

Deste modo, ao enveredar-se pela análise dos impactes visuais negativos na paisagem … à ueà
alte a àoà a te àdoàáDV,àaàsuaàáute ti idadeàeàI teg idadeà … , verifica-se que não só na fase de 
construção, bem como na fase de exploração irá persistir uma inevitável restrição que afeta 
indelevelmente o bem classificado, de difícil minimização ou compensação, e que se encontra 
legalmente estabelecida através do Decreto-Lei n.º 8/2000, de 8 de fevereiro: corresponde esta 
restrição a uma faixa de servidão permanente com 20 m. 

O presente projeto, que se enquadra nas Infraestruturas para produção e transporte de energia, 
vai assim induzir uma dissonância ambiental no território do ADV e da respetiva zona tampão / ZEP. 

Esta dissonância irá refletir-se não só no valor patrimonial cultural do bem Património Mundial (e 
Monumento Nacional), bem como nos atributos que conferem VUE e nas várias atividades 
económicas associadas, como o turismo, e, eventualmente, representará mais um ónus (relativo à 
desvalorização) do que uma mais-valia local. 

No que concerne à identificação das alternativas menos desfavoráveis, o EIA utilizou a contagem 
numérica das ocorrências patrimoniais inventariadas e identificadas nos trabalhos de campo, tendo 
em conta a incidência direta ou indireta dos impactes. 
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Apesar do troço 1 não apresentar ocorrências a sofrer impactes negativos, o EIA considera que o 
Corredor B é a melhor solução, por ser aquela que apresenta menor número de ocorrências 
patrimoniais, onze em relação às dezanove do Corredor A. Note-se que no Corredor B não foi 
reconhecido o eventual impacte na ocorrência n.º 22, dado que não terá sido relocalizada durante 
os trabalhos de campo desenvolvidos pelo EIA. 

Para o troço 2, o EIA considera igualmente o Corredor B como a solução menos impactante, devido 
a não incidir sobre quaisquer ocorrências, identificando uma única no Corredor A. 

No troço 3 considera o Corredor A como o menos impactante, por este não apresentar impactes 
negativos diretos, ao contrário do Corredor B, onde uma ocorrência sofrerá eventuais impactes 
negativos diretos e incidindo o mesmo na ZEP dos Sítios Arqueológicos no Vale do Rio Côa. 

Para o troço 4, e tomando como referência o número de ocorrências identificadas nos dois 
corredores, verifica-se que o Corredor A, onde se identificou uma ocorrência, será o menos 
impactante, relativamente às três identificadas no Corredor B. 

O troço 5 não apresenta alternativas. 

Para o troço 6, o Corredor B é a melhor solução para o EIA por não ter impactes negativos diretos, 
ao contrário do Corredor A que apresenta impactes diretos em três ocorrências.  

Também no troço 7 o EIA considera menos impactante o Corredor B, por não ter impactes negativos 
diretos, ao contrário do Corredor A que apresenta uma incidência direta. 

Para o troço 8, nos dois corredores, foram identificadas igualmente duas ocorrências, pelo que as 
duas soluções são equivalentes. 

O EIA considera que no troço 9 é menos desfavorável o Corredor B, devido a um impacte negativo 
indireto identificado no Corredor A.  

A existência de um troço comum a ambas as alternativas (troço 5) que incide diretamente no ADV, 
para além dos impactes identificados, não possibilita a comparação com outras alternativas nem 
determinar qual a menos desfavorável e até que ponto será aceitável. 

Também por este facto, os troços anteriores (troços 3 e 4), e o posterior (troço 6), que incidem 
sobre a ZEP do ADV, para além dos respetivos impactes, encontram-se condicionados por essa 
solução sem alternativas (troço 5).  

Aqui, preconiza-se o estudo de outras soluções/alternativas globais, cuja incidência deste elemento 
dissonante, deverá ser acautelada no contexto do ADV e da respetiva ZEP. 

Note-se aqui que o primeiro dos princípios relativamente à gestão de paisagens culturais, e que se 
pode implementar na avaliação de impacte de projetos, considera, de acordo com Mitchell, Rössler 
e Tricaud (Authors/Ed.) - World Heritage Cultural Landscapes, a Handbook for Conservation and 
Management, UNESCO, 2009, que as pessoas associadas à paisagem cultural são as principais 
partes interessadas na sua gestão, dado que estas foram moldadas e valorizadas por estas ao longo 
do tempo e, consequentemente, é importante renovar o compromisso de cada geração com sua 
gestão.  

Face ao exposto, verifica-se que o presente projeto implica a afetação direta de parte do bem ADV, 
classificado como Património Mundial e Monumento Nacional, afetação essa que se considera 
certa, permanente e irreversível, constituindo-se como um impacte negativo muito significativo. 

Este projeto constitui a intrusão de uma infraestrutura com carácter industrial, descaracterizadora 
do território e dos seus usos, comprometendo a integridade e o carácter, nomeadamente visual, 
desta Paisagem Cultural do ADV com Valor Universal Excecional.  
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O EIA deveria ter equacionado outras opções de desenvolvimento do traçado que envolvessem a 
análise de outros corredores que minimizassem e evitassem a afetação da Paisagem Cultural, bem 
como da respetiva Zona Especial de Proteção. 

Refira-se que os impactes causados na paisagem da área classificada do ADV e respetiva Zona 
Especial de Proteção são evidenciados nos contributos recebidos, já numa fase posterior à Consulta 
Pública, nomeadamente outras entidades oficiais nacionais, como o Instituto do Vinho e da Vinha, 
o Turismo de Portugal, a Universidade de Trás-os-Montes e do Alto Douro, a Fundação do Museu 
do Douro e organizações não-governamentais de relevo na matéria como o ICOMOS Portugal, além 
de vários stakeholders locais, nomeadamente proprietários de quintas, que se opõem de forma 
veemente à concretização do projeto. 

A intenção de implantar este projeto no ADV e respetiva Zona Especial de Proteção - Corredores A 
e B, situados nos troços 3, 4, 5 e 6 - não é consentânea nem compatível com os valores de 
salvaguarda e de valorização que presidiram à classificação do bem Património Mundial. 

Atendendo à sensibilidade e importância da área do ADV, considera-se relevante estudar outras 
alternativas procurando outras soluções ambientalmente viáveis, num quadro de referência mais 
alargado, que permitam evitar, minimizar e/ou compensar os impactes ambientais nesta área com 
Valor Universal Excecional, tendo em consideração os vários interlocutores nacionais, regionais e 
locais. 

Quanto aos restantes troços (1, 2, 7, 8 e 9), e no que concerne ao corredor B, tendo em 
consideração a avaliação de impactes relativamente ao Património Cultural, considera-se passível 
de aceitação a concretização parcial deste projeto. 

 

6.9 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, 
eà deà a o doà o à oà Estudoà Co t i utosà pa aà aà Ide tifi aç oà eà Ca a te izaç oà daà Paisage à e à
Po tugalàCo ti e tal àdeàCa elaàd'á euà ,àaà eaàdeàestudoài se e-se em 4 Grandes Grupos 
de Paisagem: Grupo C - Trás-os-Montes; Grupo E – Douro; F - Beira Alta e Grupo G - Beira Interior. 
Hierarquizadas dentro destes 4 grandes grupos estão delimitadas, num nível inferior as Unidades 
de Paisagem. No caso de Trás-os-Montes são intersectadas pela área de estudo as unidades: Terras 
de Macedo de Cavaleiros (n.º 21), Terra Quente Transmontana (n.º 25) e Serra de Bornes (n.º 26). 
Noà asoàdoà Dou o ,àaàu idadeàValeàdoàDou o.àE à elaç oà àBei aàálta,à elaà i se e-se Serras de 
LeomilàeàLapaà .ºà .àNoà asoàdaàG a deàU idadeà Bei aàI te io à ài te etadoàoàPla altoàdaàBei aà
Transmontana (n.º 47). 

A seguir referem-se os troços e as alternativas que se sobrepõem, parcialmente ou integralmente, 
a cada uma das unidades de Paisagem identificadas: 

 Planalto da Beira Transmontana - Alternativas A e B dos Troços 1 (parcialmente), 2 
(integralmente) e 3 (parcialmente); 

 Serras de Leomil e Lapa – Alternativas A e B, dos Troços 1, 2 e 3 (parcialmente); 

 Vale do Douro – Alternativas A e B, do Troço 4 (parcialmente); 

 Baixa da Vilariça - Alternativas A e B, do Troço 6 (parcialmente); 

 Serra de Bornes - Alternativa A do Troço 6 (muito parcialmente); 

 Terra Quente Transmontana - Alternativas A e B, do Troço 6 (parcialmente) e do Troço 7 
(muito parcialmente); 

 Terra de Macedo de Cavaleiros - Alternativas A e B, do Troço 7 (parcialmente); 
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 Serra da Nogueira - Alternativas A e B, do Troço 7 e 8 (parcialmente); 

 Vale do Sabor e Rio Maçãs - Alternativas A e B, do Troço 8 e 9 (parcialmente). 

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, a área de estudo, de acordo com a cartografia, define-se da seguinte forma:  

 Qualidade Visual da Paisagem - apresenta-se diversa e com as classes muito fragmentadas 
na área de estudo, mas é um território com um predomínio de ocorrência de áreas com 
QualidadeàVisualà Elevada .àVe ifi a-se ainda que a área de estudo, de Sul para Norte, revela 
progressivamente maior predominância desta classe. Destacam-se, neste contexto, as 
Terras de Macedo de Cavaleiros, na Baixa da Vilariça, nos Vales do Sabor e Rio Maçãs e na 
Terra Quente Transmontana e Vale do Douro. Estas áreas são na sua maioria expressivas, 
quer em área quer na sua continuidade territorial. 

Os matos adquirem aqui uma maior expressão pela dinâmica que introduzem na paisagem, 
com a variação da sua coloração ao longo das estações e pelas espécies que os constituem, 
contribuindo a sua elevada preponderância ao longo do território. As áreas de matos, que 
têm vindo a ser progressivamente desvalorizadas, são, geralmente, do ponto de vista 
cénico, e comparativamente com as áreas de floresta de produção, muito mais 
interessantes visualmente. Ao contrário das manchas homogéneas de floresta de 
produção, que mantêm a sua expressão visual, muito semelhante, ao longo do ano, o 
mesmo não acontece, de todo, com as áreas de matos. 

Às unidades de paisagem do Planalto da Beira Transmontana, às Serras de Leomil e Lapa e 
à Serra de Bornes estão associados valores tendencialmente mais baixos no que se refere 
à qualidade visual, sendo que nesta última unidade tal se deve à monotonia do coberto 
vegetal, uma mancha florestal mais compacta e homogénea 

 Capacidade de Absorção Visual - apresenta-se diversa e com as classes muito fragmentadas 
na área de estudo, mas é um território com um predomínio de ocorrência de áreas com 
Capa idadeàdeàá so ç oàVisualà Elevada .àTal,àdeve-se, não só à ocorrência de um reduzido 
número de povoações, como à sua esparsa distribuição pela área de estudo, assim como 
ao número de habitantes relativamente reduzido. São territórios de baixa densidade, na 
sua generalidade.   

 Sensibilidade Visual - o território em análise, e definido pela área de estudo, caracteriza-se, 
ua toàaàesteàpa et o,àpo àap ese ta à aio ita ia e teà“e si ilidadeàVisualà M dia ,à

função de se estar em presença de uma paisagem claramente com uma elevada qualidade 
visual e elevada capacidade de absorção. As áreas que se apresentam mais sensíveis à 
passagem do gasoduto são aquelas que possuem uma baixa capacidade de absorção. A 
sensibilidade é maior nas zonas de meia encosta, por estarem potencialmente mais 
expostas. Estas áreas são na sua maioria muito expressivas, quer em área quer na sua 
continuidade territorial, pese embora a ocorrência relativamente frequente de áreas 
i se idasà aà lasseà M dia . 

A implantação de uma infraestrutura linear induz necessariamente a ocorrência de impactes 
negativos na Paisagem. Os seus efeitos refletem-se, numa primeira fase, numa intrusão visual 
determinada, fundamentalmente, pela presença de máquinas e equipamentos, assim como das 
ações que as mesmas vão gradualmente desempenhando. Progressivamente, as referidas ações, 
vão-se também traduzindo em alterações diretas/físicas, resultantes da desflorestação, 
desmatação e da alteração da morfologia, com afetações de afloramentos rochosos ou zonas 
escarpadas. Estas, por sua vez, vão-se também constituindo como impactes visuais, com maior ou 
menor relevância.  
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As alterações diretas/físicas introduzidas na Paisagem permanecem para além da Fase de 
Construção. Umas decorrerão da alteração da morfologia do relevo, caso das situações em que o 
traçado do gasoduto se faça em situação de vertente/encosta ou em cumeadas estreitas que serão 
truncadas. Outras resultarão da destruição de afloramentos rochosos, isolados ou em grupo, de 
zonas escarpadas, de zonas compartimentadas e de galerias ripícolas. As disrupções criadas em fase 
de construção permanecerão de forma irreversível no tempo, com clara perda de valor cénico dos 
locais dessas ocorrências e afetações.  

Na avaliação abaixo realizada, uma vez que a diretriz não é a definitiva, e porque também estará 
sujeita a alterações geradas pelas medidas de minimização dos diversos fatores ambientais, 
considerou-se o impacte potencial, ou seja que a diretriz possa posicionar-se no pior cenário da 
afetação, e nesse sentido, e apenas nesse, poder configurar um impacte que tende para 
significativo.  

Contudo, como se encontra referido nas Comparação de Alternativas, a diretriz é por vezes já 
minimizadora dos impactes e, é também referido que, em diversas situações os impactes podem 
ser minimizados, ou mesmo eliminados, em particular os que se consideraram como tendendo para 
significativos a verificar-se o cenário mais desfavorável. Já as situações, onde se considera haver 
impactes muito significativos, não são minimizáveis na sua grande maioria, consequentemente 
inviabilizam, em alguns casos, a passagem do gasoduto em determinada secção do corredor. 

Durante a fase de construção ocorrerão impactes negativos de carácter temporário a permanente, 
cuja magnitude de ocorrência, temporal e espacial, depende da intensidade da ação, ou seja, do 
grau de desorganização do espaço, gerador de descontinuidade funcional, bem como do grau de 
visibilidade para a área de intervenção.  

I. Impactes de natureza estrutural e funcional: 

 Desmatação: a realizar em áreas correspondentes à abertura da faixa de 20 m para 
instalação do gasoduto e para possibilitar a movimentação de maquinaria, de eventuais 
novos acessos a este corredor e dos locais de implantação das estações e dos estaleiros. A 
desmatação será relevante fundamentalmente nas zonas de matos mediterrânicos, cuja 
magnitude e significância tenderá para significativa nas áreas sensíveis como no ADV ou 
ZEP, resultando num impacte negativo, direto, certo, local, temporário a permanente, 
parcialmente reversível a irreversível, a magnitude e significância é variável. 

Para além dos matos mediterrânicos inclui-se a vinha apenas justificado pelo porte 
a ustivo . 

A afetação da vinha, que se realizará na faixa dos 20 m, necessários para acomodar a 
intervenção, configura-se com um impacte de magnitude muito elevada e muito 
significativo. Apesar de, em alguns dos corredores, a vinha ser menos representativa no 
mosaico, o impacte será, em qualquer um deles, em particular nos troços 3, 4, 5 e 6, onde 
a vinha ocorre profusamente, em socalcos e em padrões intricados, muito significativo. 

 Desflorestação/desarborização: a realizar em áreas correspondentes à abertura da faixa de 
20 m para instalação do gasoduto e subestações e, nas áreas de eventual abertura de novos 
acessos. Serão afetadas áreas de carvalhal, sobro, azinho, castanheiro e outras folhosas. Da 
faixa dos 20 m, uma faixa de 10 m, centrados na diretriz do gasoduto, fica condicionada de 
forma permanente e irreversível a poder ter qualquer exemplar de porte arbóreo, 
resultando num impacte negativo, certo, local, temporário a permanente, reversível a 
irreversível, magnitude média a elevada e significativo a muito significativos. 

A afetação do olival, face a um tão elevado número de abates, que se realizará na faixa dos 
20 m, necessários para acomodar a intervenção, configura-se com um impacte de 
magnitude muito elevada e muito significativo. No ponto de Comparação de Alternativas, 
procede-se a uma análise qualitativa quanto à afetação do olival e do padrão/mosaico 
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cultural. Apesar de alguns dos corredores terem menos expressão de olival, o impacte será, 
em qualquer um deles, significativo, particularmente quando é afetado olival mais 
desenvolvido.  

Nestes termos, também se destacam as situações das áreas de sobro, azinho, carvalhal, 
castanheiro e outras folhosas. 

Significativos 

Troço 1 

Alternativa A - castanheiro entre o PK 15+000 e o PK 16+100; folhosas entre o Pk 18+400 
e o PK 18+900 (ribeiro do Freixo). 

Alternativa B – galeria do afluente da ribeira das Moitas entre o PK 19+400 e o PK 
19+800, entre o PK 20+000 e o PK 20+400 e entre PK 20+700 e o PK 21+900. 

Troço 2 

Alternativa B - sobro e azinho entre o PK 29+500 e o PK 30+250. 

Troço 3 

Alternativa A – galeria da ribeira de Marialva ao PK 33+300. 

Alternativa B – galeria da ribeira de Marialva ao PK 33+300 e ribeira de Centieira (PK 
43+000) intercetada 6 vezes 

Troço 4 

Alternativa B - sobro e azinho entre o PK 59+200 e o PK 60+000. 

Troço 6 

Alternativa A - castanheiro com porte relevante entre o PK 22+600 e o PK 23+500 e 
folhosas entre o PK 17+700 e o 23+623 com compartimentação. 

Alternativa B – galeria do ribeiro do Mouco ao PK 26+000. 

Troço 7 

Alternativa A - folhosas envolventes ao ribeiro de Agrebom (PK 24+100); 
compartimentação na envolvente do ribeiro de Vale Pereiro (PK 25+000); galeria ripícola 
da ribeira de Carvalhais ao PK 28+900. 

Alternativa B - galeria ripícola do ribeiro de Agrebom (PK 28+900); galeria ripícola do 
ribeiro de Vale Pereiro (PK 30+400); olival entre o PK 36+200 e o PK 36+700; folhosas 
entre o PK 38+200 e o PK 38+800 e entre o PK 45+300 e o PK 45+700; castanheiro 
desenvolvido e olival entre o PK 48+800 e o PK 49+600 e castanheiro desenvolvido ao 
PK 50+800. 

Troço 8 

Alternativa A - área de vinha e olival entre o PK 48+600 e o PK 49+200; castanheiro 
maduro em porte entre o PK 50+100 e o PK 51+000; compartimentação e folhosas na 
envolvente do rio Azibo entre o PK 52+000 e o PK 52+900; souto e olival entre o PK 
57+600 e o PK 58+600; compartimentação e folhosas na envolvente da ribeira das 
Aguieiras, entre o PK 58+100 e o PK 58+900; folhosas na envolvente do ribeiro de 
Avinhé, entre o PK 61+100 e o PK 61+300; castanheiro desenvolvido entre o PK 61+300 
e o PK 62+700; olival desenvolvido entre o PK 62+700 e o PK 63+500 e área de folhosas 
entre o PK 68+500 e o PK 69+000 

Alternativa B - olival e vinha, a sul da povoação de Quintela de Lampaças entre o PK 
55+200 e o PK 55+800; olival, souto mais desenvolvido e folhosas entre o PK 56+800 e o 
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PK 58+000; castanheiro maduro entre o PK 58+200 e o PK 59+300; olival, vinha e 
castanheiro entre o PK 62+500 e o PK 65+300; olival e de vinha, entre o PK 65+400 e o 
PK 67+500; compartimentação e folhosas na envolvente da ribeira da Vilalva (PK 
68+000); área de olival, vinha entre o PK 72+500 e o PK 74+000 e folhosas, sobro e azinho 
na envolvente do rio Sabor entre o PK 74+100 e o PK 74+800. 

Muito Significativos 

Troço 1 

Alternativa A - castanheiro entre o PK 15+000 ao PK 16+100 e ribeira das Moitas entre 
o PK 21+900 e o PK 22+250. 

Troço 3 

Alternativa A - ribeira Vale das Portas (PK 44+400) em área de sobro e azinho; sobro e 
azinho e afloramentos rochosos na largura total da secção do PK 38+900 ao PK 40+100; 
sobro e azinho entre o PK 41+500 e o PK 41+800; sobro e azinho entre o PK 43+700 e o 
PK 44+900) número de árvores com porte significativo; sobro e azinho entre o PK 45+700 
e o PK46+100 e olival em socalcos do PK 48+900 ao final do troço, ao PK 49+216. 

Troço 5  

Alternativa A - encosta com coberto denso de sobro e azinho entre o PK 64+600 e o PK 
64+900. 

Alternativa B - encosta com coberto denso de sobro e azinho entre o PK 66+300 e o PK 
66+700. 

Troço 6 

Alternativa A - ribeira da Abelheira (PK 20+300) e ribeira da Vilariça intercetada 3 vezes, 
entre o PK 77+400 e o PK 79+100. 

Alternativa B - ribeira de Roios ao PK 8+500; olival, sobro e azinho maduro do PK 16+500 
ao PK 17+500; folhosas do PK 21+700 ao PK 22+200; carvalhal do PK 25+000 ao PK 
26+000 e do PK 27+500 ao PK 27+900; castanheiros do PK 28+200 ao PK 28+400; galeria 
ripícola do ribeiro do Vale do Covo PK 22+100. 

Troço 7 

Alternativa A - compartimentação com folhosas entre o PK 26+500 e o PK 26+700; 
compartimentação na envolvente do ribeiro do Calveiro ao PK 27+200, PK 27+600, PK 
27+800 e PK 28+100; Vale Couvo e ribeira de Mosqueiros ao PK 38+600; castanheiro e 
folhosas entre o PK 37+400 e o PK 42+200 e folhosas ribeira de Azibeira PK 46+300. 

Alternativa B - folhosas na envolvente da ribeira de Azibeira (PK 52+850). 

Troço 8 

Alternativa A - castanheiro maduro e olival entre o PK 52+900 e o PK 54+400; 
compartimentação da ribeira da Piame, entre o PK 54+600 e o PK 55+200 em toda a 
largura do corredor; souto desenvolvido, em toda a largura do corredor entre o PK 
55+600 e o PK 56+400; carvalhal denso em toda a largura do corredor na envolvente da 
ribeira de Vilalva do PK 62+000 ao PK 62+700; folhosas e de sobro e azinho na 
envolvente e o atravessamento do rio Sabor entre o PK 69+300 e o PK 70+100.  

Alternativa B – carvalhal na envolvente da ribeira de Piame, entre o PK 59+300 e o PK 
60+200; souto entre o PK 60+500 e o PK 61+500 e folhosas, sobro e azinho na envolvente 
e atravessamento do rio Sabor entre o PK 75+000 e o PK 76+000. 
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 Alteração da topografia: a realizar em áreas correspondentes à abertura da faixa de 20m 
para instalação do gasoduto e subestações., resultando num impacte negativo, certo, local, 
temporário a permanente (zonas declivosas e afloramentos rochosos), reversível a 
irreversível (zonas declivosas e afloramentos rochosos), reduzida a média a elevada 
magnitude e pouco significativo a significativo a muito significativo (zonas declivosas e 
afloramentos rochosos). 

Significativos 

Troço 3 

Alternativa A - olival em socalcos PK 48+800. 

Alternativa B - Formação de taludes de aterro e escavação entre o PK 42+400 ao PK 
42+600 e olival em socalcos ao PK 49+700. 

Troço 4 

Alternativa A - olival em socalcos ao PK 49+216; interflúvios estreitos do PK 56+400 ao 
PK 56+700 e do PK 57+800 e PK 59+000. 

Alternativa B - Socalcos PK 59+300, assim como entre o PK 59+900 e o PK 60+600 
ocupando toda a largura do corredor; PK 59+900 e o PK 60+600 meia encosta e do PK 
58+000 e o PK 58+700 truncamento das cumeadas. 

Muito Significativos 

Troço 3 

Alternativa A - entre o PK 46+700 e o PK 48+000; Vinha do PK 40+400 ao PK 42+400 em 
toda a largura do corredor e parte em socalcos. 

Alternativa B - entre o PK 48+400 e o final do Troço 3, ao PK 50+391 com formação de 
taludes. 

Troço 5 

Alternativa A - entre o PK 63+200 e o PK 64+000 - zona de cumeada; do PK 64+600 e o 
PK 64+900 - zona de encosta; do PK 65+000 e o PK 67+300 - zona de cumeada; do PK 
61+200 e o PK 61+900 - vinha em socalcos em toda a secção do corredor; a margem e a 
linha de margem do rio Douro. 

Alternativa B - entre o PK 66+300 e o PK 66+700 - zona de encosta; do PK 66+700 e o PK 
69+000 - zona de cumeada; do PK 64+700 e o PK 65+700 - zona de cumeada; do PK 
62+900 e o PK 63+600 vinha em socalcos em toda a secção do corredor e a margem e a 
linha de margem do rio Douro. 

Troço 6 

Alternativa B - socalcos PK 5+500 e o PK 6+300 - em toda a secção. 

  Alteração de afloramentos rochosos: a realizar em áreas correspondentes à abertura da 
faixa de 20m para instalação do gasoduto e subestações, resultando num impacte negativo, 
certo, local, permanente, irreversível, média a elevada magnitude e significativo a muito 
significativo. 

Significativos 

Troço 1 

Alternativa A - matos com afloramentos - do PK 19+000 ao PK 21+300; do PK 22+600 ao 
PK 23+300. 
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Alternativa B - matos com afloramentos rochosos - do PK 21+500 ao PK 22+200 e do PK 
22+800 ao PK 23+500. 

Troço 7 

Alternativa A - elevaç oà Mo gado à o àaflo a e tosà o hososàaoàPK 29+500. 

Alternativa B - elevação com matos e afloramentos rochosos ao PK 41+800. 

Troço 8 

Alternativa A - afloramentos rochosos na envolvente da ribeira de Vilalva do PK 62+000 
ao PK 62+700. 

Alternativa B - o atravessamento do conjunto morfológico da ribeira de Veados, ribeiro 
do Conqueiro e ribeiro da Quinta, separados pelas elevações do Serro e do Cabeço dos 
Carvalhos, com afloramentos rochosos, entre o PK 71+000 e o PK 72+500.  

Muito Significativos 

Troço 1 

Alternativa B - matos com afloramentos rochosos do PK 15+000 ao PK 16+000 (toda a 
secção) e do PK 20+000 ao PK 21+300. 

Troço 4  

Alternativa A - matos com afloramentos rochosos em profusão do PK 55+500 ao PK 
56+000, em toda a secção do corredor. 

Troço 5  

Alternativa A - do PK 63+000 e o PK 64+000. 

Alternativa B - do PK 64+700 e o PK 65+700. 

Troço 8 

Alternativa A - afloramentos rochosos em toda a largura do corredor no atravessamento 
do rio Sabor entre o PK 69+300 e o PK 69+700. 

Alternativa B - afloramentos rochosos na envolvente e atravessamento do rio Sabor 
entre o PK 75+000 e o PK 76+000. 

Troço 9 

Alternativa A - PK 76+000 ao PK 77+200. 

Alternativa B - PK 80+800 ao PK 81+500. 

 Alteração da matriz identitária de muros de pedra: a realizar em áreas correspondentes à 
abertura da faixa de 20 m para instalação do gasoduto, resultando num impacte negativo, 
certo, local, permanente, reversível a irreversível, reduzida a média magnitude e 
significativo. 

Troço 1 - Alternativa A - entre o PK 9+500 e o PK 13+500. 

II. Impactes de natureza visual: 

 Desordem visual: devido à presença e circulação de máquinas pesadas e a todas as ações 
associadas à sua atividade - corte e abate de vegetação, movimentações de terra 
(escavação e aterros), transporte de materiais e montagem - a par da diminuição da 
visibilidade devido ao aumento dos níveis de poeiras, resultante do movimento de terras e 
circulação. A extensão de área afetada em Fase de Obra será em torno de 1 km, resultando 
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num impacte negativo, certo, local, temporário, reversível, reduzida a média magnitude e 
pouco significativo a muito significativo. 

Neste contexto, e de acordo com a bacia visual do Projeto, destacam-se várias situações onde os 
impactes se apresentarão potencialmente como mais significativos:  

 Troço 1 - a extensão compreendida entre o PK 20+000 e o PK 24+515 da Alternativa A e a 
extensão entre o PK 23+500 e o PK 24+837 da Alternativa B, ambas devido à proximidade 
à N102 e ao IP2; 

  Troço 2 - toda a extensão, A e B, mas em particular a Alternativa A, pela proximidade à 
N102 e ao IP2; 

 Troço 3 - a extensão entre o PK 32+733 e o PK 34+500 da Alternativa A e entre o PK 33+150 
e o PK 37+000 da Alternativa B, devido à proximidade com a N102 e o IP2; a extensão do 
Troço 3 compreendida entre o PK 42+000 e o PK 50+000 da Alternativa B, onde se pode 
referir a existência do miradouro de Chãs e por outro lado, menos preponderante, a 
proximidade ao IP2 e a N102, também relevante;  

 Troço 5 - a extensão entre o PK 64+000 e o PK 65+200 e entre o PK 67+200 e o PK 68+587 
(final), no caso da Alternativa A, e entre o PK 65+800 e o PK 67+000 e entre o PK 69+000 e 
o PK 70+326 (final), da Alternativa B, ambos pela exposição potencial para o vale e rio Douro 
assim como para o IP2;  

 Troço 6 - a extensão da Alternativa A, entre o PK 68+587 (início) e o PK 4+000 por exposição 
potencial às vias IP2, N102 e IC5 assim como aos miradouros do Santuário de Nossa Senhora 
do Castelo e de S. Gregório, situações únicas e claramente mais sobranceiras sobre o Vale 
da Vilariça e com muito elevada amplitude visual; a extensão do Troço 6 e da Alternativa B 
entre o PK 70+326 (início) e o PK 6+000 pela exposição potencial às vias IP2, N102 e IC5 e 
aos miradouros do Santuário de Nossa Senhora do Castelo e de S. Gregório; extensão do 
Troço 6 e da Alternativa A entre o PK 4+000 e o PK 5+000 por proximidade ao IP2 e entre o 
PK 6+000 pela exposição potencial às vias IP2, IC5 e N102 e aos miradouros do Santuário 
de Nossa Senhora do Castelo e de S. Gregório, situações únicas e claramente mais 
sobranceiras sobre o Vale da Vilariça e com muito elevada amplitude visual; a extensão do 
Troço 6 e da Alternativa A, entre o PK 7+000 e o PK 11+000 em relação à N102 e entre o PK 
13+500 e o PK 19+000 em relação à N102 e IP2; 

 Troço 7 - na Alternativa A, a extensão entre o PK 31+500 e o PK 37+000 em relação ao IP2 
e entre o PK 37+500 e o PK 39+200 em relação ao IP4/A4; a extensão, do Troço 7 e da 
Alternativa B, compreendida entre o PK 39+000 e o PK 41+000; a extensão, do Troço 7 e da 
Alternativa A, entre o PK 46+500 e o PK 46+955 em relação ao IP4/A4; a extensão, do Troço 
7 e da Alternativa B, entre o PK 53+200 e o PK 53+610 em relação ao IP4/A4;  

 Troço 8 - na Alternativa A, a extensão compreendida entre o PK 46+955 e o PK 53+000 e a 
Alternativa B entre o PK 53+610 e o PK 56+700 em relação ao IP4 e N15. 

Durante a fase de exploração, os impactes decorrem fundamentalmente da intrusão visual que 
resulta da faixa de intervenção, com pelo menos 10 m de largura, desprovida de vegetação de porte 
significativo. A referida faixa será percetível pela sua continuidade espacial, reforçada visualmente 
sempre que há seccionamento das parcelas de vinha, olival, carvalhal, sobro, azinho, castanheiro e 
de outras folhosas e/ou resinosas. É a descontinuidade que a faixa introduz, em particular no 
padrão cultural de vinha e/ou olival, nas áreas onde esse mosaico é muito consistente/denso 
intrincado. Como é o caso do Vale da Vilariça. No caso das áreas onde predomina o porte arbóreo, 
é o seccionamento das manchas, que se traduz na fragmentação das mesmas, que é percecionado. 
Essa fragmentação é, neste caso suportado por um corredor linear que descaracteriza visualmente 
a forma da mancha. 
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No caso das situações onde há alteração de relevo e destruição de afloramentos rochosos, a faixa, 
por circunstâncias do natural desenvolvimento da obra, em segurança, ultrapassa a largura sempre 
referida dos 20 m, em particular sempre que a obra decorra em encostas ou cumeadas estreitas.  

Se no casos de culturas arbustivas e arbóreas, a faixa é redimensionável para os 10 m, após o 
término da obra, o mesmo, de todo, não se aplica a situações de afetação do relevo, em particular 
nas situações de encosta, que as há no Projeto, ou de cumeadas estreitas, como também não se 
aplica a zonas de afloramentos rochosos, em blocos ou em cristas, cuja afetação é totalmente 
irreversível, sendo estes mais singulares ou não.  

Para além da destruição direta dos valores visuais - culturais e/ou naturais -, o local de passagem 
da infraestrutura, obriga à existência de uma faixa de proteção à superfície que se traduz numa 
largura mínima de 4 m, condicionada à não realização de qualquer ação e limitada ao crescimento 
de vegetação do estrato herbáceo. Mas mesmo no restante espaço, que perfaz a faixa dos 10 m, o 
desenvolvimento da vegetação não contempla grande liberdade em relação aos matos, sabendo 
que estes têm sistemas radiculares importantes. Tal significa que, mesmo na zona de matos, matos 
com afloramentos rochosos, vinha e outras culturas não poderão ter lugar dentro dos referidos 6 
m. 

O estrato arbóreo só pode ocorrer fora de uma faixa de 10 m centrada na diretriz do gasoduto. Será 
nas áreas florestais, compartimentadas ou em galerias ripícolas, que este impacte será mais 
notório, quer em termos estruturais quer em termos visuais, face à descontinuidade introduzida, 
pelo corte e abate de árvores na faixa de servidão, com 10 m de largura. 

Nestes termos, o uso do solo fica condicionado de forma permanente numa extensão muito 
significativa, que neste caso se traduz em cerca de 164 km Traçado A, ou cerca de 166 km no caso 
do Traçado B. 

O impacte visual será mais, e melhor, percecionado, e consequentemente mais significativo, em 
áreas sujeitas à maior presença de observadores. Em particular, nas situações onde há uma posição 
sobranceira dos mesmos. Mas também, cumulativamente, pela maior sensibilidade paisagística das 
áreas atravessadas. Tal não significa contudo, que noutros locais não houve perda de qualidade 
visual, pelo facto dessas áreas não estarem tão expostas. A perda de qualidade cénica não se reduz 
à questão de determinada área ser mais visível, por maior ou menor número de observadores, pois 
não deixa de estar sempre em causa a integridade física/visual dos valores/atributos culturais e 
naturais. Ao longo da extensão do gasoduto os impactes visuais assumirão significâncias variáveis, 
que vai depender da diretriz final, que não é conhecida na presente avaliação. 

Com base na diretriz proposta, como mera referência, que nalguns troços, ou extensões dos 
mesmos, qualquer alteração (ripagem) da mesma repercutir-se-ia ainda num pior cenário, e 
também com base nos valores naturais e culturais em presença, por vezes ocupando toda a secção 
dos corredores, destacam-se os troços, por muito maior sensibilidade paisagística, onde, por 
alteração visual do mosaico, ou do padrão cultural e natural, o impacte configurar-se-á como 
significativo a muito significativo, casos como no Troço 3 (Alternativa B), Troço 5 (troço comum), 
associado ao Douro e ADV e Troço 6 associado ao Vale da Vilariça (ZEP). 

Pesa nesta avaliação também a questão da afetação da integridade física e visual das quintas. Por 
um lado, porque se traduz na fragmentação espacial, por vezes disruptiva com a orientação das 
parcelas e com as linhas e entre linhas das culturas, e, por outro, pela permanência de uma faixa 
não cultivada. São alterações que também representam um risco para a sustentabilidade das 
quintas, e como tal, para além da área afetada diretamente, indiretamente passa também a haver 
áreas onde a sua exploração deixa de ser viável. A inviabilização de áreas conduz à formação de 
espaços abandonados e tem como consequência um acréscimo de perda de valor cénico para além 
do já registado na Fase de Obra. À faixa que, no término da obra se pode situar nos 10m, dentro do 
mosaico cultural, acrescem as áreas sem viabilidade e, consequentemente, a faixa sofrerá, ainda 
que pontualmente, maior expressão.  
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Os pontos, ou extensões, do território, a partir dos quais, se pode potencialmente percecionar as 
alterações são sensivelmente os mesmos atrás identificados para a Fase de Obra.   

Os impactes identificados são: 

 Presença da faixa de proteção: a manutenção da faixa de proteção constituir-se-á como 
uma intrusão visual e contribuirá para a redução da qualidade visual, mesmo quando as 
áreas florestais se revestem de menor qualidade visual. A sua abertura cria uma faixa de 
limites muito regulares/artificiais e simultaneamente gera a descontinuidade das manchas 
agrícolas, de matos e florestais, resultando num impacte negativo, certo, local, 
permanente, irreversível, de magnitude reduzida a média e significância variável. 

Relativamente à fase de desativação, o desmantelamento desta infraestrutura linear enterrada 
envolverá a remoção da tubagem. Associado a estas operações haverá a circulação de veículos, 
máquinas e gruas. No que se refere aos impactes consideram-se como sendo semelhantes aos 
verificados ou ocorridos na fase de construção.  

A remoção da tubagem constituirá um impacte positivo, por deixar de haver uma faixa 
condicionada, praticamente a qualquer uso. Com o fim dessa condicionante maior, as culturas 
podem de novo ser desenvolvidas na faixa libertada e, nas demais áreas naturalizadas, poderá 
iniciar-se a sua regeneração natural, caso das áreas de matos, das galerias ripícolas e das áreas 
compartimentadas.  

Contudo, relativamente às alterações de morfologia nas encostas, onde o gasoduto se desenvolve 
segundo as curvas de nível, a plataforma criada e os taludes – escavação e aterro – associados, 
representam impactes que permanecerão. Também, neste contexto, a afetação operada na Fase 
de Construção, dos afloramentos rochosos é irreversível, pelo que também permanecerá para além 
desta fase, de que se poderá dar a título de exemplo a afetação dos afloramentos rochosos no rio 
das Maçãs.  

Quanto aos impactes cumulativos, no que se refere a projetos de igual tipologia, não se conhece, 
no presente, qualquer projeto, em fase de conceção, de avaliação ou de implementação. O impacte 
advirá se a fase de construção se sobrepuser temporal e espacialmente ao presente projeto em 
avaliação. Mas também poderá ser cumulativo após a Fase de Construção, ou seja durante a Fase 
de Exploração. Contudo, de igual tipologia, não se conhecem projetos para se proceder a tal análise. 

De diferente tipologia, ocorrem em toda a área de estudo projetos existentes, como infraestruturas 
lineares - linhas elétricas aéreas e estradas –, subestações e barragens. Qualquer um dos projetos 
associado a uma destas tipologias é em termos de paisagem uma afetação sempre significativa ou 
mesmo muito significativa. 

No caso das vias rodoviárias, podem destacar-se as que têm a si associado um maior impacte e que 
são responsáveis, de forma muito significativa pela perda de qualidade visual. Para além da perda 
de valores naturais, culturais e, consequentemente, visuais que as mesmas implicaram, 
permanecem no tempo como sérias intrusões visuais, percecionadas muitas vezes em grandes 
extensões da Paisagem, nomeadamente no que se refere aos taludes – escavação e aterro – que 
lhes estão associados. Nestes termos, destacam-se as que tiveram, e têm, um impacte muito 
significativo no território atravessado, que se sobrepõe à área de estudo considerada na avaliação 
do presente Projeto: IP2. 

No caso do IP2 destaca-se a sobreposição ao corredor do Troço 3, onde o seu traçado, nós e 
restabelecimentos, constitui uma agressão muito grave a todo o vale compreendido entre o PK 
43+000 e o PK 48+000 da Alternativa B. À afetação, muito significativa, do mosaico cultural, à 
fragmentação das áreas, à perda de valores físicos, e visuais, acresce a sua presença 
desqualificadora de todo o vale, permanecendo como uma intrusão visual que não tem 
minimização. O mesmo IP2 atravessa o Vale da Vilariça, onde também representa uma perda de 
valores muito significativa, em particular a partir do PK 78+000 da Alternativa A, perto da povoação 
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da Junqueira, até ao PK 4+000, perto da povoação de Lodões, onde liga ao IC5, troço a poente e a 
norte. O traçado do IP2 volta a desenvolver-se próximo do corredor da Alternativa A, do Troço 6, 
ao PK 12+000 até ao PK 18+000. 

O IC5, outra via, representa também um impacte muito significativo sobre a área de estudo, pela 
alteração do relevo e a perda de valor visual, que resultou da implantação e da sua atual presença 
permanente. Destaca-se a extensão mais próxima da Alternativa B do Troço 6, na extensão 
compreendida entre o PK 9+000 e o PK 11+000, onde estas duas infraestruturas se cruzam. No 
entanto, o impacte visual do IC5 projeta-se, nesta extensão, ou noutras, sobre a Área de Estudo e, 
a intrusão visual que representa, é percecionada em muitos locais do Vale da Vilariça bem como a 
partir de outras partes deste território, a cotas superiores à do vale.  

Das grandes vias mais disruptivas dentro da área de estudo, importa ainda destacar o IP4/A4, em 
particular na extensão próxima do Troço 8, entre o PK 46+955 da Alternativa A até ao PK 53+000 
(ou do PK 53+610 da Alternativa B até ao PK 57+000). Estas extensões são meras referências, pois 
o impacte visual que esta via representa sobre o território não se confina a este espaço. 

No que se refere às barragens existentes, destaca-se a do Pocinho, a do Sabor e a de Azibo, 
responsáveis pela alteração de uma paisagem muito singular como era o caso do vale do rio Sabor. 
As mesmas representam um seccionamento dos rios e a perda muito significativa de valores 
naturais e visuais. Valores cénicos distintos, e por vezes singulares, antes existentes, deram lugar a 
planos de água de grande escala sem particular valor cénico, pese embora a água ser um elemento 
ao qual as pessoas se mostram recetivas pelo seu valor.  

Das variações de nível da água da albufeira resultam as faixas interníveis, que em situações de níveis 
de água abaixo do NPA, deixam uma faixa a descoberto sem qualquer valor visual interessante, 
contribuindo mesmo para a desvalorização cénica da albufeira.  

Dentro de outra tipologia de projeto destacam-se as linhas elétricas aéreas, que apresentam 
expressão/desenvolvimento vertical, que cruzam a Paisagem, seccionando o campo visual e 
constituindo-se como uma intrusão visual, cujos impactes se projetam também a grandes 
distâncias. A confluência de linhas à subestação do Pocinho, à semelhança de outros casos, constitui 
uma forte agressão visual, neste caso em particular, sobre um dos pontos mais singulares do rio 
Douro, onde o ADV tem o seu extremo mais a nascente. 

Ainda neste contexto, destaca-se o Projeto Alargamento e Aprofundamento do Canal de Navegação 
do rio Douro no troço Ilha do Saião - Foz do Sabor - Pocinho (AIA 2925). O contributo deste Projeto 
não será, por si só, muito significativo, face ao que representa a obra do gasoduto. Mesmo que se 
venham a realizar em simultâneo, temporalmente e espacialmente, o que será pouco provável face 
à especificidade de cada um dos projetos, em particular por razões de segurança para a navegação, 
o impacte maior advém da obra do gasoduto. Das dragagens, que terão lugar no rio Douro, não é 
expectável, nem está previsto, que que possam ocorrer impactes ao nível físico, na parte emersa, 
e consequentemente visuais, que transitem para a Fase de Exploração. 

Cumulativamente, o presente projeto poderá igualmente contribuir para a perda de valor cénico, 
em particular nos Troços 4 (Alternativa B), 5 (ambas as alternativas) e 6, com maior destaque para 
a Alternativa A. Na Fase de Construção, a frente de obra está, mais ou menos, estimada em 1km de 
extensão, segundo o que foi referido durante a visita ao terreno.  

No seu conjunto, os projetos existentes representam atualmente, isoladamente ou no seu 
conjunto, impactes muito significativos sobre o território. Inevitavelmente, representam um 
contributo para a redução da qualidade visual da Paisagem e expetavelmente para uma progressiva 
alteração e perda da identidade e carácter da paisagem, conferindo-lhe cada vez mais um maior 
grau de artificialização.   

Apresenta-se em seguida a análise comparativa por troço do gasoduto. 

Troço 1 
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Alternativa A - extensão de 8218m  

Linha 14000 - compreendida entre o PK 00+000 e o PK 24+515 

Alternativa B - extensão de 8313m 

Linha 14000 - compreendida entre o PK 00+000 e o PK 24+837 

Ambos os corredores caracterizam-se por um relevo aplanado a ondulado suave e por intercetarem 
áreas de culturas de natureza idêntica, onde predominam as culturas anuais e os matos. Ambos os 
corredores apresentam um padrão semelhante, decorrente das características do território 
atravessado e de uma certa proximidade dos corredores. Há uma primeira extensão inicial dos 
corredores onde predominam as culturas anuais, num registo quase contínuo. Na extensão 
intermédia, verifica-se um predomínio dos matos, também numa extensão quase contínua. Na 
extensão final há uma mescla, formando um padrão menos homogéneo, onde passa a haver duas 
ocupações dominantes - culturas anuais e matos - mas com várias outras - vinha, olival, folhosas e 
castanheiro - embebidas na referida matriz. As parcelas de matos e culturas anuais são de maior 
dimensão. As demais são mais pequenas, de formas mais recortadas e por vezes mais orgânicas. 

Em ambos os corredores, ocorrem algumas áreas mais sensíveis, em termos de Paisagem. 
Destacam-se as parcelas de vinha, de olival, castanheiro, folhosas, matos, quer com grande 
profusão de afloramentos rochosos, por vezes singulares na sua forma e agrupamento, quer pela 
também grande profusão de muros de pedra seca que formam por vezes um reticulado com valor 
visual muito elevado. No entanto, e com exceção da maior área de castanheiro (entre o PK 15+000 
e o PK 16+100 da Alternativa A), as parcelas dos tipos de culturas referidos podem ser evitadas, 
quanto ao seu atravessamento, tal como as áreas de matos atrás referidas, pelo seu valor natural 
e cultural. No caso da área de castanheiro, para além, da sua extensão ser ainda relevante, ocupa 
toda a secção do corredor e é composta por exemplares arbóreos de porte significativo. Nestes 
termos, o seu atravessamento do gasoduto terá implicações significativas na parcela, que se 
traduzirá no abate de dezenas de castanheiros de grande porte. Face ao exposto as áreas de matos 
com afloramentos, por vezes singulares, e muros de pedra seca, assim como a maior área de 
castanheiro, apresentam-se como as situações mais críticas e condicionantes à diretriz do 
gasoduto. 

Para além destas áreas, há ainda um conjunto de pontos críticos que correspondem 
fundamentalmente às zonas de intersecção do gasoduto com as linhas de água e respetivas galerias 
ripícolas. Dos vários cursos de água destacam-se: ribeiro dos Tamanhos; ribeiro do Frechão; ribeira 
de Vale de Ferroas; ribeira do Freixo e ribeira das Moitas. As galerias ripícolas são bem 
desenvolvidas, pelo que a afetação destas linhas de água traduz-se em impactes significativos. 

No conjunto, as afetações são relativamente semelhantes, devido aos usos do solo também 
semelhantes, mas há em cada uma das alternativas situações particulares que, pela maior 
sensibilidade paisagística, as distinguem no que se refere à viabilidade dos corredores. 

No caso do corredor correspondente à Alternativa A, destacam-se as áreas que se consideram mais 
sensíveis: no início do corredor, entre o PK 0+000 e o PK 0+700 área de olival; área de folhosas entre 
o PK 0+500 e o PK 0+900; áreas compartimentadas entre o PK 1+100 e o PK 2+000; área de olival 
entre o PK 5+900 e o PK 6+600; área de folhosas entre o PK 7+300 e o PK 8+100; várzea entre o PK 
8+700 e o PK 9+200; área que se desenvolve numa elevação com o eixo longitudinal norte-sul, onde 
se regista uma elevada profusão de um reticulado de muros identitários de pedra seca, entre o PK 
9+500 e o PK 13+500; áreas fragmentadas de castanheiro entre o PK 13+700 e o PK 14+700; área 
contínua de castanheiro entre o PK 15+000 e o PK 16+100; área de folhosas entre o PK 18+400 e o 
PK 18+900 e áreas de vinha e de olival mais contínuo entre o PK 18+300 e o PK 19+500. No que se 
refere à área de castanheiro (PK 15+000 e o PK 16+100) a passagem do gasoduto, a fazer-se nesta 
secção, deverá desenvolver-se sobre a linha sul do limite do corredor. 
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Dentro dos atributos visuais naturais, referem-se as áreas de matos onde se regista a ocorrência 
muito pronunciada de afloramentos rochosos: do PK 9+200 ao PK 11+700 (com profusão de muros 
de pedra seca); do PK 17+200 ao PK 18+400; do PK 19+000 ao PK 21+300; do PK 22+600 ao PK 
23+300. Algumas destas áreas apresentam afloramentos singulares, isolados ou agrupados, cuja 
expressão visual é muito relevante. Nestes termos, é essencial que a sua preservação seja 
assegurada. Por outro lado, estas áreas correspondem a pequenas elevações e o corredor 
contempla as suas vertentes/encostas, onde também ocorrem, não só afloramentos como muros 
de pedra seca. A passagem do gasoduto, a fazer-se nessas vertentes, para além dos impactes 
negativos sobre a integridade física destes valores visuais e culturais, traduz-se numa exposição 
visual negativa significativa resultante da obra em si e da destruição física destas ocorrências. 
Acresce que a passagem do gasoduto nestas vertentes, e sabendo-se que obriga à abertura de uma 
faixa de 20m de largura, implica a construção de plataforma de 20 m a meia encosta/vertente que 
se traduzirá, em taludes de escavação e aterro. Deste cenário, refere-se a título de exemplo a 
extensão compreendida entre o PK 17+000 e o PK 18+400, onde a passagem do gasoduto deverá 
desenvolver-seàaoàlo goàdoàest eitoà vale àdeàfo aàaà oà o p o ete àasào o iasào se vadasà
nas duas vertentes que o ladeiam. 

Destacam-se também os pontos mais sensíveis, que se consideram como mais relevantes pelas suas 
características particulares, que são os atravessamentos das galerias ripícolas e respetivos cursos 
de água: ribeiro dos Tamanhos (do PK 1+800 ao PK 2+100); ribeiro do Frechão (do PK 5+000 ao PK 
5+500); ribeiro do Freixo (do PK 18+400 ao PK 18+900) e ribeira das Moitas (do PK 21+200 ao PK 
22+000). 

No caso do corredor correspondente à Alternativa B, destacam-se as áreas que se consideram mais 
sensíveis. Dentro dos atributos culturais destacam-se: as áreas de olival e de vinha ao início do 
corredor; a área compartimentada entre o PK 8+100 e o PK 10+800 e as áreas de maior densidade 
de vinha e de olival entre o PK 20+600 e o PK 23+300. Importa ainda referir uma a extensão de 
matos e afloramentos rochosos entre o PK 12+400 e o PK 14+600, mas pela presença de muros de 
pedra seca, que embora não ocorrendo em profusão devem ser protegidos. 

Dentro dos atributos visuais naturais, referem-se as áreas de matos, mas onde se regista a 
ocorrência de afloramentos rochosos, razão pela qual se tornam mais sensíveis pelo seu valor 
cénico elevado: do PK 15+ ao PK 16+000; do PK 20+000 ao PK 21+300; do PK 21+500 ao PK 22+200; 
do PK 22+800 ao PK 23+500. No caso da extensão compreendida entre o PK 15+ ao PK 16+000, 
considera-se a mesma como crítica para a passagem do gasoduto, dado que ocupa toda a secção 
do corredor. Esta extensão é parte da elevação cujo alinhamento se faz, sensivelmente, segundo 
uma orientação SO-NE. A diretriz proposta não minimiza a destruição de alguns dos afloramentos, 
que se destacam do solo, ou seja, que têm expressão vertical. A extensão do PK 20+000 ao PK 
21+500 é também uma área muito sensível em termos visuais pela sua qualidade cénica elevada. 

Destacam-se também os pontos mais sensíveis, que se consideram como mais relevantes pelas suas 
características particulares, que são os atravessamentos das galerias ripícolas e respetivos cursos 
de água: ribeiro dos Tamanhos (entre o PK 6+000 e o PK 7+400); ribeira de Vale de Ferroas, ao PK 
16+100; ribeira do Freixo, afluente da ribeira das Moitas (entre o PK 19+400 e o PK 19+800, entre 
o PK 20+000 e o PK 20+400 e entre PK 20+700 e o PK 21+900) e a ribeira das Moitas (entre o PK 
21+900 e o PK 22+250). Nalgumas das linhas de água referidas, o atravessamento pelo gasoduto 
faz-se na secção, onde por vezes a galeria ripícola é mais larga. O atravessamento, a fazer-se, deverá 
realizar-se numa secção onde minimize substancialmente a travessia. A título de exemplo, refere-
se o atravessamento da ribeira de Vale de Ferroas (Pk 16+100) onde a qualidade cénica é relevante 
em termos de paisagem. 

Com base no acima exposto, consideram-se viáveis ambos os corredores para a passagem do 
gasoduto, e acomodar a fase de construção desde que as situações críticas, acima referidas, sejam 
salvaguardadas na sua integridade física e visual. Nestes termos, a diretriz do gasoduto deve 
ajustar-se às áreas e ocorrências a preservar.  
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Em conclusão, consideram-se ambos os corredores viáveis. 

Troço 2 

Alternativa A - extensão de 8218 m.  

Linha 14000 - compreendida entre o PK 24+515 e o PK 32+733. 

Alternativa B - extensão de 8313 m. 

Linha 14000 - compreendida entre o PK 24+837 e o PK 33+150. 

Ambos os corredores caracterizam-se por um relevo aplanado e por intercetarem áreas de culturas 
de natureza idêntica, sendo predominante as áreas de culturas anuais, pastagens e incultos. Em 
ambos, quase que se verifica uma continuidade total desta ocupação/uso do solo, pese embora, ao 
longo dos corredores variar na sua secção. Por vezes ocupa toda a secção, noutras é parcial, 
apresentando um limite orgânico na forma. Nestes corredores as áreas de vinha, sobro e azinho e 
compartimentadas são áreas que se podem considerar mais críticas em termos de Paisagem.   

No caso do corredor da Alternativa A, pode destacar-se a ocorrência frequente de parcelas de 
vinha, de pequenas dimensões e fragmentadas, distribuindo-se de forma dispersa pelo corredor. 
Destaca-se também algumas áreas, pela sua compartimentação: do PK 24+700 ao PK 24+900; do 
PK 25+800 ao PK 26+000 e do PK 28+250 ao PK 28+500. 

No corredor da Alternativa B, as parcelas de mato são a ocupação com mais expressão a seguir às 
culturas anuais. As parcelas apresentam-se fragmentadas e com formas muito orgânicas. As 
parcelas de vinha ocorrem com reduzida expressão em área e em número. Apresentam-se 
fragmentadas e a distribuição é pontual. Destacam-se ainda algumas áreas compartimentadas e 
uma área de sobro e azinho, de maior dimensão que se situa entre o PK 29+500 e o PK 30+250, mas 
sem que ocupe toda a secção do corredor. As áreas compartimentadas ocorrem: do PK 25+000 ao 
PK 25+300; do PK 26+100 ao PK 26+300, do PK 28+800 ao PK 28+900 e do PK 30+000 ao PK 31+000. 

Com base no acima exposto, consideram-se viáveis ambos os corredores, para a passagem do 
gasoduto, e acomodar a fase de construção desde que as áreas acima referidas sejam 
salvaguardadas na sua integridade física/visual. Considera-se ainda que a forma de reduzir 
substancialmente os impactes, em termos de afetação estrutural das parcelas – fragmentação e 
uso condicionado – passa pelo não seccionamento, de uma forma que não inviabilize a sua 
exploração. Nesse sentido, a Alternativa A, pode revelar-se menos desfavorável se a faixa de 
terreno objeto de intervenção for contígua ao IP2 ou à N102. Nesta faixa contígua, em regra há 
restabelecimentos, no caso do IP2, que podem servir para circulação das máquinas, e/ou há ainda 
frequentemente espaço residual das parcelas agrícolas, nem sempre cultivado. 

Em conclusão, consideram-se ambos os corredores viáveis. 

Troço 3 

Alternativa A - extensão de 16483 m.  

Linha 14000 - compreendida entre o PK 32+733 e o PK 49+216. 

Alternativa B - extensão de 17241 m. 

Linha 14000 - compreendida entre o PK 33+150 e o PK 50+391. 

Ambos os corredores, que se localizam dentro da Zona de Proteção Especial do ADV (a partir do PK 
36+600, caso da Alternativa A e a partir do PK 35+500, caso da Alternativa B), caracterizam-se por 
intercetarem áreas de culturas de natureza idêntica, das quais se destacam a vinha, o sobro e o 
azinho. Em ambos os corredores, são áreas críticas, ou mesmo muito críticas, quando se inserem 
em quintas e/ou armados em socalcos, em termos de Paisagem. Destacam-se também as parcelas 
compartimentadas frequentemente associadas a várzeas dos cursos de água atravessados pelos 
corredores. 
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Para além destas áreas, há ainda um conjunto de pontos críticos que correspondem 
fundamentalmente às zonas de intersecção do gasoduto com as linhas de água e respetivas galerias 
ripícolas. Dos vários cursos de água destacam-se: a ribeira de Marialva; ribeira Centieira; ribeira 
Vale das Portas e ribeira dos Piscos. 

No conjunto, as afetações são relativamente semelhantes, devido aos usos do solo também 
semelhantes, mas há em cada uma das alternativas situações particulares que, pela maior 
sensibilidade paisagística, as distinguem no que se refere à viabilidade dos corredores. 

No caso do corredor correspondente à Alternativa A, destacam-se alguns pontos que se consideram 
como mais relevantes pelas suas características particulares, caso dos atravessamentos das galerias 
ripícolas e respetivos cursos de água: a ribeira de Marialva (PK 33+300); ribeira Centieira (PK 
37+200) e ribeira Vale das Portas (PK 44+400) embebida em área de sobro e azinho, com leito de 
cheia relativamente alargado com pastagem.  

Para além destes locais, existem áreas cultivadas, que pela sua expressão espacial e visual, importa 
destacar e, por outro lado, porque são áreas críticas que condicionam a viabilidade de passagem 
do gasoduto. As referidas áreas são: sobro e azinho e afloramentos rochosos na largura total da 
secção (do PK 38+900 ao PK 40+100); área de sobro e azinho (PK 41+500 ao PK 41+800); áreas de 
sobro e de azinho (do PK 43+700 ao PK 44+900); vinha em toda a largura e parte dela em socalcos 
(do PK 40+400 ao PK 42+400); área de sobro e azinho (do PK 45+700 ao PK46+100) e olival em 
socalcos (do PK 48+900 ao final do troço, ao PK 49+216). No caso das duas áreas de sobro e azinho 
para além da sua extensão, ocupam toda a largura do corredor, tendo ainda a agravante, e a título 
de exemplo, na extensão entre o PK 43+700 e o PK 44+900, ocorrer um elevado número de árvores 
com porte significativo e também por alguns locais apresentarem maior densidade de exemplares 
arbóreos, como na envolvente da ribeira Vale das Portas (PK 44+400). No caso da vinha, a limitação 
maior decorre de ocupar, por vezes toda a largura do corredor e por se apresentar em socalcos. 
Considera-se ser esta, a área mais crítica do corredor para a passagem do gasoduto. 

Refere-se ainda áreas de matos com afloramentos rochosos dispersos entre o PK 36+800 e o PK 
37+600.  

Em termos de alteração de relevo, a extensão que se potencia como mais grave é entre o PK 46+700 
e o PK 48+000. A diretriz proposta faz-se atravessando situações de meia encosta o que obrigará à 
formação de taludes. Por outro lado, as encostas não se apresentam como planos contínuos, mas 
sim enrugados, pelo que a diretriz intersecta por vezes várias dobras consecutivas. Nestes termos, 
os impactes de abertura de uma faixa de 20 m traduzir-se-ão em impactes significativos a muito 
significativos. 

O corredor desta alternativa intersecta ainda um conjunto de quintas, caso: do Pai Penela ao PK 
38+000; de S. João ao PK 39+000; do Vale da Manta ao PK 40+300; do Cabeço Alto ao PK 45+000 e 
do Alvito ao PK 47+500 (fora do corredor).  

O corredor correspondente à Alternativa A revela-se menos desfavorável, em particular na 
extensão entre o PK 32+733 e o PK 38+000. Apesar do corredor, pelas suas características de 
ocupação, oferecer maior flexibilidade para a passagem do gasoduto, existem áreas críticas, atrás 
identificadas, por vezes ocupando toda a secção do corredor que tornam a sua passagem muito 
condicionada. Áreas como a de vinha, entre o PK 40+400 e o PK 42+400, parte dela em socalcos, e 
a área de sobro e azinho entre o PK 43+700 ao PK 44+900 não permitem a viabilização da passagem 
do gasoduto. No caso das áreas de sobro e azinho implicaria o abate de centenas de árvores de 
porte significativo.  

Pese embora o traçado da diretriz não ser o definitivo, e consequentemente, o grau de afetação de 
cada uma das áreas associadas diretamente às quintas, ou não, não estar também estabelecido, 
não deixam de estar em causa valores – culturais, patrimoniais e naturais – que devem ser 
salvaguardados. Tal preocupação tem muito maior relevo face ao contexto em que parte do 
corredor se insere, e que é a ZEP do ADV. 
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Relativamente ao corredor correspondente à Alternativa B, o mesmo pode dividir-se em duas 
partes, uma menos desfavorável à passagem do gasoduto e outra que não reúne condições para a 
sua passagem, pela exiguidade de espaço existente, para o desenvolvimento da obra e pelos valores 
em presença, culturais, patrimoniais, naturais e consequentemente também paisagísticos, pese 
toda a destruição que o IP2 representou, e representa.  

A extensão menos desfavorável, numa primeira leitura, e em termos de ocupação do solo, situa-se 
entre o PK inicial, ou seja o PK 33+150 e o PK 40+200, onde predominam os matos e as culturas 
anuais e onde a expressão de elementos arbóreos - olival ou sobro e azinho – é reduzida e muito 
pontual e pontualmente ocorre a vinha. Por outro lado, o relevo é relativamente plano pelo que as 
alterações resultariam com impacte reduzido. É uma extensão mais homogénea e de parcelas com 
grande dimensão e continuidade. No entanto refere-se ainda áreas de matos com afloramentos 
rochosos mais proeminentes e dispersos entre o PK 35+900 e o PK 36+800 e entre o PK 39+800 e o 
PK 40+200. 

Após o PK 40+200 e até ao PK 48+400, a área de mato e de culturas anuais vai perdendo dominância 
e vai-se apresentando fragmentada até se tornarem pontuais e em parcelas de pequena dimensão. 
Contudo, a área de culturas anuais, comparativamente à dos matos é a que mais sofre redução. O 
olival e a vinha vão adquirindo maior expressão e pontualmente surgem áreas de folhosas, por 
vezes associadas a linhas de água, como é o caso das ribeiras de Marialva (PK 33+300), de Centieira 
(PK 43+000), intercetada em 3 pontos, num total de 6, no espaço de apenas 1km, e da ribeira dos 
Piscos.  

As parcelas vão gradualmente aumentando de dimensão para atingirem, já na zona do vale a partir 
do PK 42+500, uma dimensão mais generosa/média. Sucedem-se inicialmente num padrão muito 
intrincado, mais orgânico, num padrão com qualidade visual já muito elevada, e vão assumindo 
contornos mais regulares e as áreas passam a ser mais geometrizadas, revelando também uma 
qualidade cénica muito elevada. Mesmo as áreas de vinha e de olival não se apresentam como 
parcelas de grande dimensão e contínuas. Pontualmente, ainda antes do vale, ocorrem parcelas de 
matos com afloramentos rochosos cujo valor natural e visual reforça ainda mais o valor cénico do 
padrão cultural, por essa razão, se noutras circunstâncias podiam as áreas de matos serem 
potenciais zonas de passagem do gasoduto, neste contexto, considera-se que não constituem 
opção. Traduzir-se-ia na afetação dos afloramentos rochosos, cujas marcas permanecem no tempo 
e por outro lado, pontualmente ocorrem algumas árvores, que inevitavelmente seriam abatidas em 
faseàdeào a.à“e doàestasà easà aisà atu ais,à ilhas àde t oàdeàu à osai oà aisà ultu al,àaàsuaà
afetação constituiria uma perda de valor cénico do padrão existente, até porque seria cumulativo 
à restante afetação das parcelas agrícolas, onde também está implícito o abate de árvores. Ao PK 
42+000 ocorre ainda uma parcela de sobro e azinho, onde o terreno surge armado em pequenos 
socalcos e com muros de pedra assim como a área de olival a nascente, parte já fora do corredor. 
Sendo estas áreas singulares no contexto do mosaico a sua afetação traduz-se numa perda clara 
destes valores. Sendo singulares, são estes que se destacam e dão maior valor visual, quando o 
padrão possa tender para oferecer maior homogeneidade cultural e, consequentemente visual. 

A descida para o vale, entre o PK 42+000 e o PK 42+500 teria não só efeitos sobre o relevo como a 
Fase de Obra teria já um impacte visual apreciável sobre o vale. Neste contexto destaca-se a 
alteração de relevo PK 42+400 ao PK 42+600, que seria um dos casos significativos, por se realizar, 
em parte, a meia encosta. Tal traduzir-se-ia na formação de taludes de aterro e escavação para 
acomodar uma faixa com 20m de largura. Neste caso, não só se teriam os impactes da obra como 
se teriam os impactes residuais numa zona bastante exposta e numa elevação relativamente mais 
singular.  

O contexto fisiográfico de vale, e de vale relativamente estreito na sua secção e encostas 
acentuadas, o arranjo espacial das parcelas, o tipo de culturasàeàaà o pa ti e taç oà dese hada à
sinuosamente pelas ribeiras com galeria ripícola, conferem ao conjunto um valor cénico ou visual 
de qualidade muito elevada. Este valor é facilmente percecionável a partir do miradouro das Chãs, 
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Vila Nova de Foz Côa, ao PK 43+200 (fora do corredor e a nascente). As obras associadas à Fase de 
Construção, segundo a diretriz proposta, teriam impactes muito negativos e muito significativos 
sobre este padrão cultural. Tal representaria o abate de milhares de árvores e o seccionamento de 
centenas de parcelas de forma irreversível.  

A par do atrás descrito, ocorre um conjunto de quintas, todas dentro da ZEP: dos Gamoais, ao PK 
38+000; da Moreirinha, ao PK 39+000; do Maio, ao PK 39+200; da Veiga, ao PK 42+700 (fora do 
corredor); dos Areais, ao PK 43+700; da Canameira, ao PK 45+500; do Marvão, ao PK 46+300 e 
Quinta do Chão d'Ordem, ao PK 47+300. Do conjunto das quintas destacam-se a da Veiga, 
Ca a ei aà eà Ch oà d O de ,à s oà u idadesà te ito iaisà si gula esà ueà v oà i p i i doà u à valo à
cultural e humanizando a paisagem no sentido da consolidação de um território, como hoje o 
conhecemos, cujo valor é muito elevado. A afetação da sua integridade territorial traduz-se na 
fragmentação do espaço destas unidades, com clara perda de valor cénico. Por outro lado, o seu 
seccionamento e a existência de uma faixa não cultivada representam riscos para a sustentabilidade 
das quintas podendo comprometer a sua viabilidade/existência no futuro, sendo que também 
estão dependentes do Turismo, que procura identidade e singularidade nos locais que visita.  

Não estando garantida a não afetação do espaço das referidas quintas, a sua fragmentação 
representa um impacte significativo a muito significativo, uma vez que estas unidades territoriais 
são uma expressão visual do seu valor patrimonial e cultural, cuja importância é elevada no 
contexto local do vale em questão como da ZEP, onde se inserem. A verificar-se a afetação, tal 
traduzir-se-á na perda de valor cénico associado às quintas, mas por outro lado, a introdução dessa 
disrupção também pode refletir-se negativamente sobre a restante área da quinta. A existência de 
uma faixa não cultivada representa riscos para a sustentabilidade das quintas podendo 
comprometer a sua viabilidade/existência no futuro. 

Após o PK 48+400 e o final do Troço 3, ao PK 50+391, colocam-se questões relacionadas com a 
fisiografia. O conjunto de elevações, cujas vertentes se encontram expostas ao vale atrás referido, 
dispõem-se de forma obliqua a perpendicular ao corredor, e as cumeadas revelam-se estreitas, 
para acomodar em fase de obra uma faixa de 20 m, sem que tal não se traduza em impactes 
negativos significativos durante a obra. É uma extensão do corredor que se apresenta 
relativamente desnudada, sendo os matos dominantes. Pontualmente ocorre vinha em socalco, ao 
PK 49+100, e olival em socalcos, ao PK 50+000, cuja afetação se considera ser muito relevante. Com 
base no exposto, nesta extensão, o gasoduto desenvolvendo-se nas encostas/vertentes das 
elevações atrás referidas teria um impacte significativo. A abertura de uma plataforma de 20 m 
para acomodar a fase de obra, conduziria à formação de taludes, se traduziria na criação de 
impactes significativos, que pelas características fisiográficas, contexto local, e por se registar uma 
expansão da vinha, não se consideram aceitáveis na ZEP. 

Assim, considera-se o corredor correspondente à Alternativa A como menos desfavorável, 
registando-se as extensões que se consideram como muito críticas à passagem do gasoduto. As 
referidas áreas são: sobro e azinho (do PK 38+900 ao PK 40+100 e do PK 43+700 ao PK 44+900); 
vinha em socalcos (do PK 40+400 ao PK 42+400) e olival em socalcos (do PK 48+900 ao final do 
troço, ao PK 49+216). 

No caso do corredor correspondente à Alternativa B, considera-se mais desfavorável que o da 
Alternativa A. No entanto, dentro do próprio corredor, a extensão inicial revela-se menos 
desfavorável que a extensão compreendida entre o PK 40+200 e até ao final do Troço 3, ao PK 
50+391, que se considera não favorável. Contudo a sua viabilidade, na extensão menos 
desfavorável estará dependente de um traçado muito mais adaptado ao existente e respeitador 
dos valores em presença, que passa pelo cumprimento de medidas de minimização que reduzam 
significativamente os impactes.  

Entre o PK 40+200 e o final do Troço 3, ao PK 50+391, considera-se que não reúne condições para 
a abertura de uma plataforma de 20 m para acomodar a fase de obra, quer pela exiguidade de 
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espaço existente, que também é reduzido na faixa adjacente ao IP2, para o desenvolvimento da 
obra quer pelos valores em presença, culturais, patrimoniais, naturais e consequentemente 
também paisagísticos. 

Em qualquer um dos corredores, ou alternativas, a integridade espacial das quintas, em particular 
quando notáveis, deve ser assegurada. 

Pese embora haver extensões, em cada um dos corredores, que podiam acomodar o Projeto, no 
caso da Alternativa A, mais fragmentadas e no caso da Alternativa B, em parte do corredor, há em 
ambos afetações que, de acordo com as situações acima descritas, se traduzem em impactes que 
tornam ambas as alternativas inviáveis. 

Troço 4  

Alternativa A - extensão de 10114 m.  

Linha 14000 - compreendida entre o PK 49+216 e o PK 59+330. 

Alternativa B – extensão de 10678 m. 

Linha 14000 - compreendida entre o PK 50+391 e o PK 61+069. 

Ambos os corredores, que se localizam dentro da Zona de Proteção Especial do ADV, caracterizam-
se por intercetarem áreas de culturas de natureza idêntica, das quais se destacam a vinha, o olival, 
matos mediterrânicos e folhosas.  

Nestes corredores as áreas de vinha e de olival são áreas críticas, ou mesmo muito críticas em 
termos de Paisagem, particularmente quando as mesmas se desenvolvem em encostas onde os 
terrenos são armados em socalcos. O território atravessado pelos corredores, apesar de 
relativamente ondulado, não forma linhas de água muito expressivas, até pelo facto de intercetar, 
na generalidade, as zonas de cabeceira. Assim sendo, pontos críticos são em número muito 
reduzido em virtude de um número muito reduzido de intersecções do gasoduto, ou do corredor, 
com as linhas de água e respetivas galerias ripícolas.  

No conjunto, as afetações são relativamente semelhantes, devido aos usos do solo também 
semelhantes, mas há em cada uma das alternativas situações particulares que, pela maior 
sensibilidade paisagística, as distinguem no que se refere à viabilidade dos corredores. Pese embora 
existirem situações particulares dentro de cada corredor há um padrão semelhante em ambos os 
corredores. Desde o PK inicial (PK 49+216 na Alternativa A e PK 50+391 na Alternativa B) até ao PK 
52+900 (Alternativa A) e do PK 54+700 (Alternativa B) o corredor caracteriza-se por um mosaico 
cultural constituído por parcelas de olival, vinha e pontualmente algumas áreas de folhosas, matos 
e culturas anuais, sendo o olival a cultura dominante. Este mosaico ocupa quase sempre toda a 
secção do corredor, reduzindo o espaço disponível para a passagem do gasoduto. No seu conjunto, 
pela composição do mosaico, pelo arranjo intricado de parcelas, que constitui uma valorização 
visual da paisagem, determinam uma grande dificuldade a acomodar a faixa para a obra do 
gasoduto. As obras associadas à Fase de Construção teriam impactes muito negativos e muito 
significativos sobre este padrão cultural, que transitariam para a fase de exploração, em virtude das 
condicionantes de uso da faixa. Tal representaria o abate de milhares de árvores e o seccionamento 
de centenas de parcelas e de forma irreversível. São alterações ao nível da estrutura muito 
significativas. Mesmo que a faixa dos 20 m beneficie, e se sobreponha, aos caminhos existentes, às 
áreas marginais das parcelas às entrelinhas, às áreas de culturas anuais ou a algumas áreas de 
matos, os impactes implicariam, até pelas limitações do projeto, sempre um abate de um número 
de árvores muito significativo. No entanto, no que se refere a alterações de relevo, em ambos os 
corredores, a implantação do gasoduto, não teria impactes significativos, uma vez que o relevo é, 
em geral, plano. Sendo plano, não ocorrem situações que possam traduzir-se na criação de taludes. 
Nesta extensão, e para ambas as alternativas, A e B, não se considera viável a passagem do 
gasoduto. 
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Após o PK 52+900 da Alternativa A, ou o PK 54+700 da Alternativa B, e até ao fim do Troço 4 (ao PK 
59+330 da Alternativa A e ao PK 61+069 da Alternativa B) o corredor caracteriza-se por um grande 
continuidade de matos mediterrânicos, mais homogéneo portanto. Ocorrem pontualmente áreas 
de dimensão reduzida de vinha, olival, folhosas e culturas anuais. Numa primeira leitura esta 
extensão revela-se menos sensível para a passagem do gasoduto, em particular se o gasoduto se 
desenvolver junto ao inúmeros caminhos existentes, servindo estes como parte da área afetada, 
para as operações e circulação das máquinas. No entanto, sendo o relevo muito mais ondulado, os 
impactes da obra traduzir-se-ão em alterações de relevo mais significativas e em disrupções visuais, 
mais notadas. Para além do conflito com o relevo, há nesta extensão áreas críticas que condicionam 
a passagem do gasoduto e que serão referidas, e analisadas, a seguir para cada corredor 
individualmente e no que se refere às particularidades específicas de cada um deles. 

No caso do corredor correspondente à Alternativa A, destacam-se alguns pontos que se consideram 
como mais relevantes, e muito sensíveis do ponto de vista da Paisagem, pelas suas características 
singulares. Logo ao início do corredor, e até antes, existe uma área de olival construída em socalcos 
cuja afetação teria impactes muito negativos. Entre o PK 55+500 e o PK 56+000, em toda a secção 
do corredor, ocorre uma área de afloramentos rochosos em profusão intercalados por matos. O 
relevo é ondulado e composto por interflúvios. A realizar-se a abertura da faixa, e da vala, nas 
encostas traduzir-se-ia na formação de taludes e com uma destruição irreversível e muito 
significativa dos afloramentos existentes, com repercussões para a fase de exploração. A realizar-
se ao longo dos interflúvios, num dos casos, muito estreito, a abertura da faixa traduz no seu 
truncamento com dispersão de materiais pelas vertentes. São alterações físicas do relevo, da 
integridade de afloramentos rochosos que configuram impactes que tendem para o muito 
significativo. 

Entre o PK 56+400 e o PK 56+700 as áreas possíveis, para passagem do gasoduto, correspondem ao 
topo de dois interflúvios, cuja largura é relativamente estreita. Nestes termos, a abertura de faixa 
de trabalho na ordem dos 20m, implicaria o truncamento destas, o que se traduziria numa alteração 
do perfil/silhueta das elevações, visualmente muito bem definidas, na sua forma, com reflexos 
muito negativos e significativos na morfologia e, consequentemente, com indissociáveis impactes 
visuais negativos.  

Entre o PK 57+800 e PK 59+000 para além de áreas de vinha em socalcos, seriam afetadas áreas de 
olival, e a estrutura de muros de pedra seca existente, num padrão relevante em termos visuais. 
Parte do traçado implicaria a formação de taludes para acomodar a plataforma de trabalho, 
traduzindo-se numa maior afetação não só do relevo como dos muros existentes. 

Pese embora, parte deste corredor, entre o PK 54+100 e o fim do Troço 4, ao PK 59+330, oferecer 
algumas condições para a passagem do gasoduto, existem áreas críticas, atrás identificadas, por 
vezes ocupando toda a secção do corredor que tornam a sua passagem de forma contínua inviável, 
pelas razões também atrás referidas.  

No caso do corredor correspondente à Alternativa B, destacam-se algumas áreas que se consideram 
como mais relevantes, e muito sensíveis do ponto de vista da Paisagem, pelas suas características 
singulares, na extensão após o PK 56+600 e até ao fim do Troço 4, ao PK 61+069. 

Ao PK 59+300, assim como entre o PK 59+900 e o PK 60+600, ocorrem áreas onde as encostas foram 
moldadas em socalcos, em ambos os casos ocupando toda a largura do corredor. Consideram-se 
por essa razão, e por serem também áreas de vinha e olival, como áreas muito sensíveis, assim 
como a área de sobro e azinho compreendida entre o PK 59+200 e o PK 60+000, pelo valor visual 
elevado que lhes está associado. Na extensão compreendida entre o PK 59+900 e o PK 60+600, o 
terreno está construído em socalcos, do lado nascente para a vinha, como atrás referido, e do lado 
poente para folhosas. A passagem do gasoduto, por essa extensão, sem impactes sobre a vinha em 
particular, determinaria a passagem de acordo com a proposta, contudo, tal significaria a formação 
de taludes, uma vez que a situação proposta é a meia encosta de um interflúvio. 
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Para além do valor visual associado à ocupação do solo, importa referir um outro aspeto que é 
também muito sensível, e que se refere à morfologia do relevo. Ainda que as cumeadas, ou o topo 
dos interflúvios, possam ser zonas preferenciais para a passagem de uma infraestrutura desta 
natureza, por evitar, ou por minimizar, a formação de taludes, até também devido à existência de 
caminhos, são neste preciso caso desfavoráveis, pela sua reduzida largura. Uma vez que será 
necessário uma faixa de trabalho na ordem dos 20 m, tal implicaria o truncamento das cumeadas, 
ou seja, com alteração do perfil/silhueta das elevações em causa, com reflexos negativos e 
significativos na morfologia, como seria o caso das que se situam nas seguintes extensões: PK 
58+000 e o PK 58+700 e mais particularmente entre o PK 59+900 e o PK 60+600. Dessas alterações 
resultariam inevitáveis, e indissociáveis, impactes visuais negativos. As zonas de vales adjacentes 
são igualmente desfavoráveis para a passagem da conduta, ou mais propriamente para a faixa de 
terreno afetada para realização da obra, até pela existência de vegetação ao longo da linha de 
escorrência/água.  

Pese embora, parte deste corredor, entre o PK 56+600 e o fim do Troço 4, ao PK 61+069, oferecer 
algumas condições para a passagem do gasoduto, existem áreas críticas, atrás identificadas, por 
vezes ocupando toda a secção do corredor que tornam a sua passagem inviável, pelas razões 
também acima referidas. 

Fase ao exposto, considera-se que em ambas as alternativas há uma extensão onde a passagem do 
gasoduto se revela desfavorável, desde o PK inicial (PK 49+216 na Alternativa A e PK 50+391 na 
Alternativa B) até ao PK 54+100, da Alternativa A, e até ao PK 56+600, da Alternativa B.  

Após o PK 54+100 da Alternativa A, ou após o PK 56+600 da Alternativa B, até ao fim do Troço 4 (ao 
PK 59+330 da Alternativa A e ao PK 61+069 da Alternativa B) o corredor revela-se menos 
desfavorável.  

Contudo, há áreas críticas, que ocupam, por vezes, toda a secção do corredor, com as quais o 
projeto em apreciação, em particular a Fase de Obra, não reúne condições de compatibilidade com 
os valores em presença, naturais e culturais, e consequentemente paisagísticos.  

Alternativas a essas áreas, e para as contornar, só saindo fora do corredor, e nem em todas as 
situações, as características do território oferecem condições para a passagem da infraestrutura 
em causa.  

Mesmo que algumas das alterações elencadas, possam não configurar impactes muito 
significativos, se considerados de forma cumulativa, dentro de cada corredor, ter-se-á um conjunto 
de impactes, que no seu todo, contribuem para a não viabilização dos corredores.  

Assim face ao conjunto de situações cujos impactes se consideram isoladamente significativos, 
cumulativamente adquirem um nível de significância mais elevado. Nestes termos, e em virtude de 
nas extensões menos desfavoráveis, não reunirem condições para a faixa dos 20m, na Fase de Obra, 
consideram-se ambos os corredores desfavoráveis. 

Troço 5 (Troço comum) 

Alternativa A - extensão de 9257 m.  

Linha 14000 - compreendida entre o PK 59+330 e o PK 68+587. 

Alternativa B - extensão de 9257 m. 

Linha 14000 - compreendida entre o PK 61+069 e o PK 70+326. 

Neste Troço 5 os corredores são comuns, ou seja, há uma sobreposição total do espaço definido 
por um e pelo outro. Nestes termos não haverá avaliação diferenciada, ainda que se possa referir 
o PK de uma qualquer afetação, como mera referência espacial. 

Este troço localiza-se numa das áreas visualmente mais interessantes no que se refere ao curso do 
rio Douro. A grande singularidade advém do traçado sinuoso/meandrizado, que se desenha, pelo 
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menos desde o Pocinho até mais a jusante, cerca de 12/13 km, à curva junto à encosta da Quinta 
do Cercão e Saião. É um troço que tem ainda a singularidade de nele ter a foz do rio Sabor.  

Pese embora a presença muito negativa da barragem do Pocinho e da Subestação, toda a área 
caracteriza-seàpo àap ese ta à ualidadeàvisualà MuitoàElevada .àOàseuàelevado,àeà e o he ido,àvalo à
cénico advém, não só do traçado/configuração do curso do rio Douro, como das vertentes com 
declives elevados, como por ser uma área em que parte é naturalizada e outra tem um 
desenvolvimento agrícola/cultural, e, consequentemente, mais humanizada. Neste território duas 
realidades ocorrem em simultâneo: uma, pela vegetação natural dominante e muito expressiva, 
correspondendo aos matos mediterrânicos, de onde se destacam os inúmeros zimbros, muito 
frequentemente singulares na sua forma, por vezes pontuada por uma elevada profusão de 
afloramentos rochosos; outra, uma vasta área contínua de sobro e azinho com cerca de 3,5 km, 
ocupando toda a secção do corredor. A obra de instalação e passagem do gasoduto implicaria o 
abate de centenas ou mesmo milhares de sobreiros e de azinheiras, tendo em consideração a faixa 
de 20m de largura. Havendo ainda, impactes indiretos sobre um elevado número destes 
exemplares, no decorrer das obras devido à proximidade e/ou por compactação ou pelas manobras 
das máquinas em trabalho. 

A par destas singularidades, ocorre um conjunto de quintas, dentro das quais a morfologia do 
terreno vai sendo transformada para acolher a vinha e mais pontualmente o olival. São estas 
unidades territoriais singulares que vão imprimindo um valor cultural e humanizando à paisagem 
no sentido da consolidação de um território, como hoje o conhecemos, cujo valor é muito elevado. 
Doà o ju toàdestasà p olas àdaàPaisage àdesta a -se as quintas: Casa da Palmeira; Quinta do 
Vale Meão; Quinta do Reguengo (Senhora da Veiga); Quinta do Saião; Quinta de Cortes de Veiga; 
Quinta do Cercão e mais afastado do corredor a Quinta do Val Mouro e Quinta da Veiga.  

A eventual afetação da integridade física de todas estas quintas, ou de parte, traduz-se numa 
fragmentação territorial das mesmas, consequentemente regista-se uma clara perda de valor 
cénico. Por outro lado, o seu seccionamento, e a existência de uma faixa não cultivada, representa 
riscos para a sustentabilidade das quintas, podendo comprometer a sua viabilidade/existência no 
futuro. 

Pese embora a diretriz não ser a definitiva, e consequentemente o grau de afetação de cada uma 
das quintas não estar totalmente estabelecido, não deixam de estar em causa valores únicos – 
culturais, patrimoniais e naturais. Cada um deles tem um peso e é um atributo. Cada um deles, e o 
seu conjunto, representam valores visuais muito importantes que contribuem para a qualidade 
visual deste território.  

Precisamente pelos valores em presença, é que toda esta área é parte integrante do ADV e/ou da 
ZEP. Sendo reconhecida como Património Mundial da Humanidade, tal estatuto, e reconhecimento, 
justificam que todas as intervenções que possam representar agressões físicas e visuais, e que 
comprometam o Bem, não sejam passíveis de se realizarem.  

As intervenções associadas à instalação do gasoduto, para além de terem repercussões negativas 
ao nível da vegetação, terão também, não menos significativas, efeitos negativos sobre a 
morfologia do relevo, por vezes singular na sua forma, bem como sobre afloramentos rochosos, 
também eles inúmeras vezes singulares.  

No que se refere à afetação da morfologia verifica-se que uma parte substancial da diretriz 
apresentada se realiza sobre as cumeadas, ou relativamente próximo delas. Ainda que essa seja a 
solução que melhor minimiza os impactes sobre a morfologia, nem sempre é aplicável neste troço. 
Algumas das cumeadas são relativamente estreitas, e sendo que a faixa de intervenção prevista, 
situar-se em pelo menos 20m de largura, os efeitos da obra seriam uma agressão muito grave ao 
Bem e constituiriam um impacte muito significativo. Por outro lado, parte da referida extensão 
desenvolve-se em vertente declivosa, o que implicaria a necessidade de taludes de aterro e de 
escavação para, na fase de construção, implantar uma plataforma com 20m de largura, para o 
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desenvolvimento dos trabalhos. Para além dos aterros, muito material inerte retirado da 
escavação, e usado na formação dos taludes seria disperso, ou rolaria, pelas vertentes/encostas 
abaixo, afetando também a vegetação de forma indireta. 

Outros casos há, onde se regista uma grande profusão de afloramentos rochosos embebidos em 
matos mediterrânicos, onde a abertura da faixa de trabalho, de 20m de largura, implicaria uma 
destruição muito significativa. A afetação irreversível da integridade física dos afloramentos e de 
uma faixa de matos traduzir-se-ia num impacte significativo a muito significativo, no contexto desta 
Paisagem. 

Nestas circunstâncias refere-se as extensões, onde o descrito é mais evidente e onde os impactes 
teriam as características atrás referidas. 

Caso das cumeadas estreitas: 

 Alternativa A - entre o PK 63+200 e o PK 64+000 e entre o PK 65+000 e o PK 67+300.  

 Alternativa B - entre o PK 66+700 e o PK 69+000 e entre o PK 64+700 e o PK 65+700. 

Em situação de encosta e com coberto denso de sobro e azinho: 

 Alternativa A – Entre o PK 64+600 e o PK 64+900.  

 Alternativa B – Entre o PK 66+300 e o PK 66+700. 

Integridade física de afloramentos rochosos  

 Alternativa A - entre o PK 63+000 e o PK 64+000. 

 Alternativa B - entre o PK 64+700 e o PK 65+700. 

Pese embora, estas extensões não estarem dentro do ADV, são situações onde a passagem do 
gasoduto se revela incompatível com os valores em presença. Na eventualidade de ser necessário 
o recurso a explosivos a afetação poderá traduzir-se ainda em mais área afetada.  

Se nesta extensão, a afetação se caracteriza pelo acima exposto, na vertente norte em que se 
desenvolveria o gasoduto em direção ao rio, os impactes não seriam muito menos relevantes. A 
abertura da vala faz-se sobre um declive acentuado e consequentemente muitos materiais rolariam 
pela encosta abaixo, sendo muito pouco exequível uma posterior operação de limpeza ou de 
recolha dos materiais de escavação.  

A par destes problemas, ao longo da vertente, a área de afetação junto à linha de margem, para 
fazer passar a tubagem para a outra margem, margem direita do rio Douro, seria muito grave em 
termos de afetação direta/física e visual. A linha da margem não oferece uma plataforma natural 
plana, pelo que, para estarem reunidas condições de trabalho, e de segurança, seria necessário 
proceder a uma escavação que se refletiria na formação de taludes de escavação. Tal, significaria 
um impacte muito significativo. 

Destaca-se ainda outra situação crítica, e que ocorre em pleno ADV. O ADV é intercetado pela 
Alternativa A, sensivelmente entre o PK 61+300 e o PK 62+500, e pela Alternativa B, sensivelmente 
entre o PK 63+000 e o PK 64+200. Na extensão compreendida entre o PK 61+200 e o PK 61+900 
(Alternativa A), ou entre o PK 62+900 e o PK 63+600 (Alternativa B), ocorre uma área de vinha em 
socalcos e que, parte dela, abrange toda a largura/secção do corredor. Tal significa que a vinha, 
pertencente à Quinta do Cercão seria afetada estruturalmente, assim bem como visualmente, 
traduzindo-se numa perda de valor cénico da própria quinta. Na eventualidade de ser necessário o 
recurso a explosivos, há ainda um risco associado de haver mais área afetada, que pode inclusive 
comprometer a estabilidade de outros socalcos adjacentes. 

Fase ao exposto considera-se totalmente desfavorável o corredor correspondente ao Troço 5 em 
toda a sua extensão e largura. 
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Troço 6 

Alternativa A - extensão de 34747 m.  

Linha 14000 - compreendida entre o PK 68+587 e o PK 79+711. 

Linha 14001- compreendida entre o PK 0+000 e o PK 23+623. 

Alternativa B - extensão de 35184 m.  

Linha 14000 - compreendida entre o PK 70+326 e o PK 76+989. 

Linha 14001 - compreendida entre o PK 0+000 e o PK 28+505. 

Ambos os corredores caracterizam-se por intercetarem áreas de culturas de natureza idêntica, das 
quais se destacam a vinha, o olival, o sobro e o azinho. Em ambos os corredores, ocorrem áreas 
críticas, ou mesmo muito críticas, das quais se destacam as quintas, em termos de Paisagem. 
Destacam-se também as parcelas compartimentadas frequentemente associadas a várzeas dos 
cursos de água atravessados pelos corredores. 

Para além destas áreas, há ainda um conjunto de pontos críticos que correspondem 
fundamentalmente às zonas de intersecção do gasoduto com as linhas de água e respetivas galerias 
ripícolas. Dos vários cursos de água destacam-se: o rio Sabor; a ribeira da Vilariça; a ribeira dos 
Cavalos; os ribeiros do Macedinho, do Vale do Covo e das Caravelas e ribeira da Abelheira. 

No conjunto, as afetações são relativamente semelhantes, devido aos usos do solo também 
semelhantes, mas há em cada uma das alternativas situações particulares que, pela maior 
sensibilidade paisagística, as distinguem no que se refere à viabilidade dos corredores.  

No caso do corredor correspondente à Alternativa A, destacam-se alguns pontos que se consideram 
como mais relevantes pelas suas características particulares e singulares, caso dos atravessamentos 
das galerias ripícolas e respetivos cursos de água. Dentro do corredor desenvolvem-se vários troços 
da ribeira da Vilariça: PK 70+800 ao PK 71+300; PK 73+600 ao PK 74+300; PK 75+300 ao PK 77+400; 
PK 77+700 ao PK 78+250; PK 78+600 ao PK 79+711; do PK 0+000 ao PK 0+100; PK 4+200 ao PK 
4+600; PK 5+800 ao PK 7+000; PK 9+300 ao PK 9+900. Pela diretriz proposta, este curso de água, e 
sua galeria ripícola, será afetado por seccionamento pelo menos 4 vezes. Outras ribeiras são 
também intercetadas pelo corredor, nomeadamente: ribeira dos Cavalos ao PK 69+800 (afluente 
do rio Sabor); ribeiros do Macedinho (PK 14+900), do Vale do Covo (PK 18+100) e das Caravelas (PK 
19+600) e ribeira da Abelheira (PK 20+300). 

Importa também referir a possibilidade de atravessamento do rio Sabor junto à sua foz, entre o PK 
68+587 e PK 69+800. A obra associada ao atravessamento do rio Sabor, a concretizar-se no local 
proporcionado pelo alargamento do corredor, teria efeitos muito negativos nos campos agrícolas 
existentes localizados nas margens assim como sobre a vegetação ribeirinha. Acresce ainda, que 
essa travessia, a realizar-se poderá afetar a ilha singular que existe a cerca de 1 km da foz, para 
montante, sensivelmente ao PK 69+000.  

Os cursos de água atrás referidos são elementos naturais e estruturantes da Paisagem do vale da 
Vilariça. Por outro lado, quer a envolvente à foz do rio Sabor, como grande parte do curso da ribeira 
da Vilariça, caracterizam-se por apresentarem um valor cénico muito elevado. Ainda que o 
atravessamento das linhas de água possa, isoladamente, representar por vezes um impacte pouco 
significativo, no conjunto, ou cumulativamente, a afetação dos diversos cursos de água, assume um 
impacte não negligenciável. Neste contexto, pode referir-se que numa extensão de 1700 m a ribeira 
da Vilariça seria, de acordo com a diretriz proposta intercetada 3 vezes, entre o PK 77+400 e o PK 
79+100, havendo ainda, noutro ponto, uma afetação marginal da galeria, determinando impactes 
que se podem considerar muito significativos. 

O atravessamento dos cursos de água, atrás referidos, quase sempre com galeria ripícola bem 
desenvolvida, implicaria a destruição das margens, de troços das galerias ripícolas e a sua 
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descontinuidade física e visual. Por outro lado, a presença da infraestrutura impede a sua reposição 
e crescimento. 

A construção do gasoduto no corredor correspondente à Alternativa A traduzir-se-á num impacte 
muito significativo sobre o mosaico cultural, uma vez que o corredor apresenta áreas cultivadas de 
grande dimensão, ou extensão, muito consolidadas e, geralmente, contínuas. Traduzir-se-ia no 
seccionamento de centenas de parcelas, expresso por uma faixa de terreno, linearizada, onde 
espécies arbustivas e arbóreas, como os bacelos ou a oliveira, não podem ser de todo plantadas e 
cultivadas durante toda a fase de exploração. Para além dessa disrupção, a obra de instalação do 
gasoduto implicaria também o abate de milhares de árvores de olival, numa faixa de 20 m, e com 
reflexos muito negativos na vinha, também pelas estruturas armada que lhe está associada, que é 
predominante na parte mais inicial do corredor, sensivelmente até ao PK 0+000. O atravessamento 
e seccionamento traduzem-se em impactes estruturais significativos. Decorrente dessa situação 
ter-se-ia também o impacte visual associado à presença da faixa linear desprovida de vegetação, 
durante a Fase de Exploração.  

A continuidade de parcelas, e a sua dimensão, não permitem maior flexibilidade na adaptação do 
traçado do gasoduto. Mesmo que o gasoduto se desenvolvesse sempre junto aos caminhos e 
estradas (como a estrada no interior do corredor relativamente sinuosa, entre o PK 68+587 e o PK 
74+000, ou junto do IP2), minimizando os impactes, porque em regra há sempre uma faixa não 
cultivada, um número muito significativo de parcelas e de culturas, como a vinha, seriam sempre 
afetadas.  

O corredor desta alternativa intersecta ainda um conjunto de quintas, constituindo-se como 
atributos culturais e patrimoniais da ZEP e que são relevantes, ou muito relevantes nalguns casos: 
Quinta do Carvalhal (PK 72+600); Quinta da Pedra d'Anta (PK 74+000); Quinta do Zimbro (PK 
77+200); Quinta da Fonte (PK 78+700) e Quinta do Barracão da Vilariça (PK 6+800). A afetação da 
sua integridade espacial traduz-se na fragmentação do espaço destas unidades, com clara perda de 
valor cénico. Por outro lado, o seu seccionamento e a existência de uma faixa não cultivada 
representam, nalguns casos, riscos para a sustentabilidade das quintas e sua viabilidade/existência 
no futuro.  

Após o PK 0+000, e até ao até ao PK 5+800, as áreas de matos, e culturas anuais, passam a ocorrer 
com muito maior frequência, tornando-se por isso também representativas do corredor, e nesse 
sentido a passagem do gasoduto seria menos desfavorável, pese embora também serem relevantes 
para o valor cénico do conjunto do mosaico cultural. Entre o PK 0+000 e o PK 2+000, o 
desenvolvimento do traçado implicaria a sua maior segmentação com vista a minimizar os impactes 
sobre a área de vinha e olival, pois a diretriz proposta não é minimizadora dos impactes. Entre o PK 
2+900 e o PK 5+800 o desenvolvimento da diretriz proposta revela-se também menos impactante.  

Após o PK 5+800 e até ao PK 10+500, as áreas de matos voltam a ser pontuais, ou mesmo 
inexistentes. A cultura dominante é o olival, e, pontualmente ocorrem parcelas de vinha. Nesta 
extensão, o espaço para a passagem do gasoduto e obra associada é reduzido. Os impactes sobre 
as culturas seriam ainda significativos, quer pelo seccionamento das parcelas quer pelo abate de 
um elevado número de oliveiras.  

Ainda relativamente, às áreas de matos, dentro da ZEP (até ao PK 11+100) são atributos naturais, e 
não deixam de reunir o mesmo valor que áreas idênticas que ocorrem dentro do ADV. Contudo, e, 
porque são áreas que têm vindo a ser convertidas para vinha e/ou olival, e a ocorrência de 
afloramentos rochosos é pontual, ou inexistente, a sua afetação revela-se menos problemática. 
Nestes termos a sua afetação deve ter em consideração esta questão, pelo que mesmo que o 
atravessamento ocorra no seu interior, a solução tem que fazer recurso de extensões menos densas 
ou onde haja menor representação das espécies vegetais mais importantes.  

Sendo que algumas das afetações, já referidas, representam impactes muito significativos, esses 
impactes adquirem ainda maior relevância quando grande parte da extensão do corredor se 
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encontra dentro da Zona Especial de Proteção do ADV, mais concretamente entre o PK 68+587 e o 
PK 79+711 e entre este e o PK 11+100, o que perfaz uma extensão de cerca de 22 km. A escala e a 
continuidade do mosaico cultural existente, a compartimentação, a várzea quase plana, a ribeira 
da Vilariça e a sua galeria ripícola enquanto atributos/valores naturais, conferem uma qualidade 
visual, ou cénica, muito elevada a todo o Vale da Vilariça. Nestes termos, o corredor A proposto 
como alternativa não se considera viável, nesta extensão.  

Entre o PK 10+500 e o PK 23+623 o corredor pelas suas características de ocupação permite maior 
flexibilidade para a passagem do gasoduto. 

A partir do PK 10+500 até ao PK 18+500, as áreas de mato voltam a ter representação, pese embora 
se apresentarem fragmentadas. Esta extensão revela-se menos desfavorável a acomodar a 
passagem do gasoduto. O mosaico é constituído por matos sem afloramentos, olival e culturas 
anuais. Pontualmente, ocorrem áreas de sobro e azinho de que se destaca a da ao PK 12+000, mas 
com densidade baixa, e pomares, parte em socalcos, também ao PK 12+000.  

Apesar de haver um número elevado de parcelas de olival, entre o PK 12+500 e o PK 16+000, a faixa 
de matos existente entre elas, permite quase de forma contínua desenvolver o traçado, até muito 
próximo da atual diretriz. A diretriz proposta, a manter-se, entre o PK 10+500 e o PK 15+000 não 
representa impactes significativos quer ao nível da afetação de culturas quer ao nível do relevo, 
uma vez que este é relativamente aplanado.  

Contudo a extensão final, entre o PK 15+000 e o PK 16+000 terá que ser alterada, uma vez que se 
traduzirá numa afetação de olival que tende para significativa. A solução passa pela ripagem para 
nascente, junto ao IP2, ou para poente, sobre a linha limite do corredor. Ambas revelam-se como 
forma de reduzir substancialmente o impacte do abate das árvores do olival. Há ainda outras áreas 
de folhosas onde a passagem do gasoduto deverá ser feita nas áreas de menor densidade e de 
exemplares mais novos, dado que essas áreas existem. Igual procedimento deve ser seguido nas 
áreas de castanheiro, em que o traçado deve afastar-se dos exemplares cujo porte é relevante (PK 
22+600 ao PK 23+500).  

Entre o PK 17+700 e o PK 20+600, de que se destaca a área de folhosas ao PK 18+000 e a área 
compartimentada, a poente da povoação de Caravelas, cuja envolvente revela qualidade visual 
elevada. Nesta extensão, a diretriz proposta não minimiza os impactes sobre as culturas com 
expressão arbórea, e sobre as áreas compartimentadas, traduzindo-se num impacte significativo. 
O diretriz, a desenvolver-se nesta extensão, terá de realizar um traçado que reduza 
substancialmente os impactes referidos.   

Entre o PK 20+600 e o PK final, ao PK 23+623, o relevo revela-se mais ondulado, determinando por 
isso, maior afetação do relevo com a abertura da faixa dos 20 m. Contudo, a diretriz proposta para 
essa extensão, a realizar-se, minimiza os efeitos da alteração da morfologia. Faz-se segundo a 
pendente, ou seja perpendicular às curvas de nível, reduzindo dessa forma a formação de taludes. 
Nalgumas extensões, como entre o PK 21+500 e o PK 22+000, haverá formação de taludes - aterro 
e escavação - associado à faixa. Contudo, a diretriz pode ser alterada de forma reduzir a expressão 
dos referidos taludes. Assim, quanto à alteração da morfologia do relevo, considera-se os impactes 
como não significativos.  

Nesta mesma extensão (PK 20+600 ao PK 23+623), com cerca de 3 km, a expressão de folhosas com 
qualidade visual elevada é dominante, sendo o mosaico constituído por áreas de castanheiro, 
sobreiro e carvalho. O abate destes exemplares será significativo. Contudo, a diretriz proposta 
situa-se perto, pontualmente sobreposta, a alguns dos caminhos existentes. Havendo uma 
otimização e uma maior adaptação poder-se-á reduzir o impacte do abate e, consequente, perda 
de valor cénico. Para além da utilização dos caminhos como parte da área de trabalho, da faixa dos 
20 m, a diretriz deve fazer-se nas áreas de menor densidade e ter em consideração o peso/valor 
ecológico das referidas espécies. 
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Face ao atrás exposto, considera-se que entre o PK 10+500 e o PK 23+623, sendo uma extensão 
mais fragmentada é maior a flexibilidade para a instalação da diretriz do gasoduto. Contudo, a 
viabilidade do corredor considera-se estar dependente do cumprimento rigoroso das medidas de 
minimização que visam reduzir a afetação sobre áreas, uma vez que a diretriz proposta não é, na 
sua generalidade, minimizadora dos impactes: compartimentadas associadas aos ribeiros do 
Macedinho (PK 14+600 ao PK 15+000), do Vale do Covo (PK 18+800 e das Caravelas (PK 19+500 e o 
PK 19+900) e ribeira da Abelheira (PK 20+300); de olival; sobro; azinho; folhosas e castanheiro nas 
situações atrás referidas. 

Relativamente à Alternativa B destacam-se as áreas: as áreas compartimentadas e galerias ripícolas 
associadas aos cursos de água: ribeira dos Cavalos ao PK 71+400; ribeiro Grande ao PK 0+300; 
ribeiro da Macieira ao PK 3+600; ribeiro do Caniço PK 6+500; ribeira de Roios ao PK 8+500; ribeira 
da Laça ao PK 9+400; ribeira das Duas Quintas ao PK 11+300; ribeira de Navalhais ao PK 18+200; 
ribeiro do Vale de Bornes ao PK 19+500; ribeiro do Vale do Covo ao PK 22+100; ribeiro de Cedainhas 
ao PK 25+100; ribeiro do Mouco ao PK 26+000 e ribeiro de Taveira ao PK 26+500. 

Os cursos de água atrás referidos são elementos naturais e estruturantes da Paisagem do vale da 
Vilariça. O atravessamento implicaria impactes como a destruição de troços das galerias e a sua 
descontinuidade física e visual, o que, contribuiria para a perda do seu valor cénico. 

Importa fazer uma descrição da variação que ocorre dentro do corredor, dado que entre o PK 
70+326 e o PK 15+400, com exceção de um pequeno troço compreendido entre o PK 0+800 ao PK 
2+600, o corredor sobrepõe-se à ZEP do ADV. Na extensão da ZEP, intercetada pelo corredor, e 
comparativamente à da Alternativa A, o mosaico cultural apresenta-se mais naturalizado, uma vez 
que as áreas de matos são muito mais expressivas, em número e em área. Enquanto no corredor 
A, ocorrem pontualmente, no corredor B ocorrem com áreas relativamente pequenas, com uma 
distribuição regular, pontualmente próximas, mas sem ligação física entre si na grande maioria dos 
casos. Entre outras razões pode dever-se ao facto de o corredor se situar em zonas de relevo mais 
ondulado que contrasta com a maior planura do corredor A, e com o regime mais intensivo da 
exploração agrícola, em particular quando o mesmo se desenvolve na várzea mais expressiva da 
ribeira da Vilariça. 

Neste troço as culturas da vinha e/ou do olival também não formam áreas de grande continuidade 
territorial, como se regista no corredor da Alternativa A. Ocorrem mais fragmentadas e apenas 
pontualmente ocupam toda a secção do corredor. Comparando as extensões deste corredor, onde 
se regista maior fragmentação, com as do corredor A, neste, as parcelas ocorrem de forma mais 
intricada. Sucedem-seàpa elasà ueà e aixa àu asà asàout as,à o àfo asà uitoà aisào g i as,à
ou seja menos geometrizadas e de extremas menos linearizadas, que o verificado no corredor da 
Alternativa A. Inclusivamente as áreas das parcelas, no geral são relativamente menores.  

Tal distribuição confere ao corredor um valor visual distinto do da Alternativa A, mas sem que tal 
seja desvalorizador da sua qualidade cénica, até porque os corredores não podem ser vistos como 
uma faixa de terreno destacável do resto do contexto. Ambos se situam no Vale da Vilariça, sendo 
que a sua qualidade visual é considerada Muito Elevada. Mas os impactes são de qualquer modo 
diferentes, em termos de afetação do relevo e do mosaico natural/cultural. 

Neste contexto, e havendo uma grande ocorrência de áreas de matos, áreas de culturas anuais, e 
o relevo não ser um fator crítico, o corredor, oferece maior flexibilidade para a instalação e ajuste 
da diretriz do gasoduto, no sentido de reduzir substancialmente os impactes. Grande parte da 
extensão da diretriz proposta reflete-se na não afetação, em particular das culturas de vinha e de 
olival. Contudo, a diretriz proposta não se apresenta totalmente minimizadora dos impactes, em 
toda a extensão atrás referida. Registam-se algumas áreas mais sensíveis, nomeadamente sobre a 
vinha e sobre o olival. Nalguns casos a afetação é marginal e noutros é mais significativa, podendo 
no entanto ser substancialmente reduzida. Destacam-se as áreas, onde a diretriz deve ser alterada 
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por não ser minimizadora dos impactes: do PK 71+500 e o PK 71+900; do PK 75+700 e o PK 76+300 
e do PK 2+600 ao PK 3+600; o PK 8+400 e o PK 9+500 e entre o PK 10+000 e o PK 10+600. 

Entre o PK 76+300 e o PK 2+600 a manter-se a diretriz proposta os impactes sobre as culturas de 
vinha, olival, sobro e azinho encontram-se minimizados, assim como entre o PK 3+600 e o PK 5+400, 
entre o PK 6+300 e o PK 8+300 e entre o PK 10+600 e o PK 16+000. A implantação a desenvolver-
se não próximo, ou coincidente, com essa diretriz, serão afetadas áreas de olival, de vinha, de sobro 
e azinho, que assumirão uma dimensão já significativa, muito particularmente na primeira 
extensão. 

Entre o PK 5+500 e o PK 6+300, a informação que consta no EIA, está desatualizada, tal como 
noutras situações. Daqui decorre que, atualmente, toda a secção/largura do corredor, nesta 
extensão, se encontra armada em socalcos, correspondendo a parte da vertente do cerro de Santa 
Marinha. Nestes termos, considera-se não esta área é crítica para a passagem do gasoduto, não se 
verificando ser viável o seu atravessamento. Tal representaria um impacte muito significativo. 

Entre o PK 8+300 e o PK 10+000 considera-se que o impacte será significativo no atravessamento 
de vinha e olival. 

Ainda dentro da extensão da ZEP atravessada pelo corredor, importa referir a ocorrência de quintas 
no seu interior, ou muito próximo dele. A verificar-se a sua afetação, a extensão compreendida 
sensivelmente entre o PK 70+326 e o PK 0+800 sai fragilizada quanto à viabilidade de passagem do 
gasoduto. Estão identificadas 4 quintas: Quinta de Villa Maior (PK 71+800); Quinta da Granja (PK 
73+500); Quinta das Eiras (PK 76+700) e Quinta do Ataíde (PK 1+300). Não estando garantida a não 
afetação do espaço das referidas quintas, tal como referido anteriormente, e para a Alternativa A, 
a sua fragmentação representa um impacte muito significativo, uma vez que estas unidades 
territoriais são uma expressão visual do seu valor patrimonial, cultural cuja importância é elevada 
não só no contexto do valor cénico do Vale da Vilariça, como da ZEP. Essa afetação traduzir-se-á na 
perda do valor cénico associado às quintas, mas por outro lado, a introdução dessa disrupção pode 
refletir-se negativamente sobre a restante área da quinta. A existência de uma faixa não cultivada 
representa riscos para a sustentabilidade das quintas podendo comprometer a sua 
viabilidade/existência no futuro.  

Após PK 15+400 o corredor desenvolve-se fora da ZEP até ao seu término, ao PK 28+505. É uma 
extensão onde o relevo é mais acidentado, particularmente na parte final, potenciando por isso a 
ocorrência de impactes ao nível da alteração da morfologia. É uma extensão onde predominam as 
áreas de matos e florestais, algumas mais relevantes como as de carvalhal, sobro e azinho. As áreas 
de vinha e de olival são pontuais e com reduzida expressão, em termos de área/dimensão das 
parcelas. 

Neste contexto, e havendo menor ocorrência de áreas de olival e vinha, o corredor, oferece maior 
flexibilidade para a instalação e ajuste da diretriz do gasoduto, no sentido de reduzir 
substancialmente os impactes, pese embora a necessidade do traçado exigir determinadas 
características do relevo. Grande parte da extensão da diretriz proposta reflete-se na não afetação, 
em particular das culturas atrás referidas. Contudo, a diretriz proposta não se apresenta totalmente 
minimizadora dos impactes, em toda a extensão atrás referida, onde ocorrem algumas áreas mais 
sensíveis, como de olival, vinha, sobro, azinho e carvalhal. Nalguns casos, a diretriz proposta afeta 
marginalmente as referidas áreas, noutros é mais significativa, podendo no entanto ser 
substancialmente reduzida. Destacam-se as áreas, onde a diretriz deve ser alterada por não ser 
minimizadora dos impactes: do PK 11+300 e o PK 11+500; do PK 16+500 e o PK 17+500 (olival, sobro 
e azinho maduro); do PK 18+400 e o PK 18+700; do PK 19+700 ao PK 20+300; do PK 20+400 ao PK 
20+700 (sobro e azinho); do PK 21+700 ao PK 22+200 (folhosas); do PK 23+100 ao PK 23+400; do 
PK 25+000 ao PK 26+000 (carvalhos); do PK 27+500 ao PK 27+900 (carvalhal) e do PK 28+200 ao PK 
28+400 (castanheiro). 
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O traçado deve sempre minimizar o abate de árvores nas áreas de carvalhal, sobro e azinho 
devendo o seu traçado desenvolver-se pelas áreas de menor densidade e junto aos caminhos 
existentes.  

Registam-se também alguns pontos sensíveis relacionados com o atravessamento dos cursos de 
água: ribeira e galeria ripícola de Navalhais ao PK 18+200; compartimentação entre o PK 19+400 e 
o PK 19+900 associada ao ribeiro do Vale de Bornes ao PK 19+500; ribeiro do Vale do Covo ao PK 
22+100; ribeiro de Cedainhas, ao PK 25+100; o ribeiro do Mouco ao PK 26+000 e ribeiro de Taveira 
ao PK 26+500. 

O traçado deve realizar-se na secção menor e onde se traduza na menor afetação da integridade 
da galeria ripícola e do leito/margens dos cursos de água.  

Em termos de situações mais singulares do relevo destaca-se o Cabeço Murado, ao PK 22+700, que 
se considera ser um ponto crítico em termos paisagísticos. Pese embora o desenvolvimento da faixa 
dos 20 m de obra se realizar segundo a maior pendente, reduzindo a formação de taludes, a 
i te ve ç oàsig ifi aàu à asg o àve ti alà o à e aàdeà  m, desde uma cota de 400 m até à cota 
dos 600 m, entre matos e afloramentos rochosos. Face ao contexto e, neste caso particular, importa 
ter uma leitura do valor visual, não só da linha de água e galeria ripícola do ribeiro do Vale do Covo 
(PK 22+100) como da elevação mais singular do Cabeço Murado, como do seu conjunto. A sua 
relação é indissociável, pelo que a afetação de um reflete-se sobre o valor cénico contexto e do 
outro. Neste sentido o traçado da diretriz deve alterada para poente.  

Face ao exposto, considera-se que a Alternativa A é desfavorável como solução, pese embora 
considerar-se que algumas das extensões do corredor permitem acomodar a obra para a passagem 
da conduta, e portanto menos desfavoráveis. Contudo, nesta extensão, a minimização dos impactes 
obriga a uma maior segmentação da diretriz do gasoduto, sem a qual os impactes no seu conjunto, 
ou seja cumulativamente, também inviabilizariam esta extensão.  

 Entre o PK 10+500 e o PK 22+623 o corredor pelas suas características de ocupação permite 
maior flexibilidade para acomodar a Fase de Obra e a passagem do gasoduto. 

No que se refere à Alternativa B, considera-se ser menos desfavorável. Na extensão inicial, até ao 
PK 15+400, não estando assegurada a integridade física das quintas e a diretriz não ser minimizador 
dos impactes considera-se como sendo desfavorável. À semelhança do corredor A, este apresenta 
extensões onde se considera viável a realização da obra para a instalação do gasoduto. Contudo, 
mesmo nessas será necessário evitar e minimizar os impactes sobre diversas áreas críticas e pontos 
críticos que nele ocorrem, uma vez que sobre estes haverá impactes significativos e muito 
significativos, já acima identificados, que pontualmente não viabilizam a total continuidade do 
gasoduto e a atual diretriz proposta. 

As extensões menos desfavoráveis estão compreendidas entre:  

 PK 15+400 até PK 22+000.  

 PK 23+500 ao PK 28+505. 

Pese embora haver extensões, em cada um dos corredores, que podiam acomodar o Projeto, há 
em ambos afetações que, de acordo com as situações acima descritas, se traduzem em impactes 
que tornam ambas as alternativas inviáveis, que se reforçam se se considerar também os impactes 
numa perspetiva de avaliação cumulativa. 

 

Troço 7 

Linha 14001 

Alternativa A - extensão de 23332 m compreendida entre o PK 23+623 e o PK 46+955.   
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Alternativa B - extensão de 25105 m compreendida entre o PK 28+505 e o PK 53+610. 

Ambas as alternativas são em termos de ocupação/uso do solo semelhantes. Há um predomínio de 
culturas anuais em ambos os corredores, desde o PK inicial até ao PK 29+200, no caso da Alternativa 
A, e até ao PK 33+700 da Alternativa B. No corredor B o olival é ainda representativo na área do 
corredor. As folhosas apresentam alguma expressão no corredor B. As áreas de matos surgem 
dispersas e fragmentadas. 

Em ambos os corredores ocorre um conjunto de áreas críticas em termos de Paisagem. Dessas áreas 
mais críticas destaca-se a afetação de áreas de sobro e azinho, de castanheiro, de olival, de vinha e 
de parcelas compartimentadas frequentemente associadas a várzeas com pastagens dos cursos de 
água atravessados pelos corredores. 

Para além destas áreas, há ainda um conjunto de pontos críticos que correspondem 
fundamentalmente às zonas de intersecção do gasoduto com as linhas de água e respetivas galerias 
ripícolas. Dos vários cursos de água destacam-se o ribeiro de Agrebom, o ribeiro de Vale Pereiro, o 
ribeiro do Calveiro e a ribeira de Carvalhais, ribeira da Amendoeira, ribeira de Corujas e ribeira de 
Azibeira 

No conjunto, as afetações são relativamente semelhantes, mas há em cada uma das alternativas 
situações particulares que as distinguem no que se refere à viabilidade dos corredores.  

No caso do corredor correspondente à Alternativa A, destacam-se algumas das áreas e pontos que 
se consideram como mais relevantes pelas suas características, caso: da área compartimentada de 
folhosas envolvente ao ribeiro de Agrebom, assim como o próprio ao PK 24+100; a área de 
pastagens compartimentada na envolvente do ribeiro de Vale Pereiro, assim como o próprio ao PK 
25+000; as áreas compartimentadas com folhosas entre o PK 26+500 e o PK 26+700; o traçado 
sinuoso do ribeiro do Calveiro intercetado em 4 pontos PK 27+200, PK 27+600, PK 27+800 e PK 
28+100 e as áreas compartimentadas e de folhosas associadas; o atravessamento da ribeira de 
Carvalhais e galeria ripícola, ao PK + ,àaàelevaç oà Mo gado àe t eàasà otasàdosà  m e os 630 
m, com afloramentos rochosos ao PK 29+500; a área contínua e em toda a largura do corredor de 
sobro e azinho na serra do Facho entre o PK 31+300 e o PK 32+100; área de sobro e azinho na 
extensão PK 33+300 e o PK 34+700; a área de mosaico - vinha, castanheiro novo, azinho, sobro, 
olival, folhosas - a sul da povoação Amendoeira na extensão entre o PK 34+900 e o PK 37+000; a 
área do Vale Couvo e ribeira de Mosqueiros ao PK 38+600; áreas de castanheiro e folhosas entre o 
PK 37+400 e o PK 42+200 e áreas densas de folhosas nas margens da ribeira de Azibeira PK 46+300.  

A afetação das áreas de sobro e azinho mais desenvolvido, mas pouco densa, que ocorre nas 
extensões entre o PK 31+300 e o PK 32+100 e entre o PK 33+300 e o PK 34+700 pode ainda ser 
minimizada, em ambas os casos, com a ripagem da diretriz para poente.  

O atravessamento e a afetação das áreas de castanheiro e folhosas entre o PK 37+400 e o PK 42+200 
é passível de minimização substancial, com alteração da atual diretriz, que não é minimizadora dos 
impactes no abate de castanheiros, implicando no entanto maior segmentação da tubagem do 
gasoduto para beneficiar das áreas livres e/ou menos densas existentes. 

Relativamente à Alternativa B destacam-se as áreas: as áreas compartimentadas e galerias ripícolas 
associadas ao ribeiro de Agrebom, assim como o próprio ao PK 28+900 e ao ribeiro de Vale Pereiro, 
assim como o próprio ao PK 30+400; área de castanheiro, folhosas e galeria ripícola associada à 
ribeira de Carvalhais, assim como a própria ao PK + ;àaàelevaç oà Mo gado àe t eàasà otasàdosà
500 m e os 630 m, com afloramentos rochosos ao PK 34+000; olival entre o PK 36+200 e o PK 
36+700; área de folhosas entre o PK 38+200 e o PK 38+800; área de vinha ao PK 39+700 ao PK 
40+300; a elevação com matos e afloramentos rochosos ao PK 41+800; área de folhosas entre o PK 
45+300 e o PK 45+700; castanheiro, vinha e olival entre o PK 45+700 e o PK 47+700; área 
compartimentada e galeria ripícola associada à ribeira das Corujas, assim como a própria, ao PK 
48+500; olival desenvolvido entre o PK 48+000 e o PK 48+600; área de castanheiro desenvolvido e 
olival entre o PK 48+800 e o PK 49+600; área folhosas, de pastagem compartimentada e galeria 
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ripícola associada à ribeira das Corujas, assim como a própria, entre o PK 48+700 e PK 50+300; área 
de castanheiro desenvolvido entre o PK 50+800 e o PK 51+700 e a área de folhosas na envolvente 
da ribeira de Azibeira, assim como a própria ao PK 52+850. 

A afetação das áreas de olival, que ocorre nas extensões entre o olival entre o PK 36+200 e o PK 
36+700 pode ainda ser minimizada, com a ripagem da diretriz para nascente, para a orla da área de 
matos. No que se refere às áreas de folhosas PK 38+200 e o PK 38+800 pode ser minimizada com o 
seccionamento a fazer-se na menor secção da área. 

No atravessamento da extensão entre o PK 45+700 e o PK 47+700, de castanheiro, vinha e olival, 
assim como na área de castanheiro mais desenvolvido, entre o PK 50+800 e o PK 51+700, com 
alterações à diretriz, a afetação pode ser minimizada, dado que existem áreas vazias, e menos 
densas, que permitem acomodar a faixa dos 20 m, uma vez que o regime é extensivo. 

No caso da Alternativa A, a atual diretriz proposta é minimizadora dos impactes. Contudo há 
extensões, atrás identificadas, onde a alteração da diretriz, através de maior segmentação do 
gasoduto para desvio das áreas mais relevantes, permite reduzir substancialmente a afetação 
nomeadamente das áreas de castanheiro. No que se refere às áreas de folhosas, em geral densas, 
essa afetação é, nesses casos mais significativa. Se o traçado se desenvolver ora sobre, ou próximo, 
a linha do limite norte, ora sobre, ou próximo, a linha do limite sul do corredor e nalgumas 
extensões sobre a própria diretriz proposta, verifica-se ser possível reduzir os impactes. 

No caso da Alternativa B, a atual diretriz proposta é minimizadora dos impactes. Contudo há 
extensões, atrás identificadas, onde a alteração da diretriz, através de maior segmentação do 
gasoduto para desvio das áreas mais relevantes, permite reduzir substancialmente a afetação 
nomeadamente das áreas de castanheiro.  

De um modo geral, ambos os corredores, A e B, permitem o desenvolvimento da conduta, tendo-
se verificado que é possível minimizar os impactes sobre o mosaico cultural se o traçado for mais 
segmentado, ou seja se for adaptado no sentido de: atravessar as parcelas segundo a sua menor 
secção; atravessar nas áreas menos densas; não atravessar as parcelas onde o estrato arbóreo seja 
mais desenvolvido; desenvolver-se nas entrelinhas; desenvolver-se nas extremas das parcelas que 
não tenham sebes e reduzir ao máximo o impacte nas áreas e pontos acima referidos.  

Face ao atrás exposto, consideram-se ambas as alternativas como viáveis para a acomodar a 
implantação da conduta e a Fase de Obra, condicionadas às alterações necessárias da diretriz de 
forma a minimizar, nalguns casos substancialmente, os impactes que a sua execução implica nas 
áreas acima referenciadas. 

Troço 8 

Linha 14001 

Alternativa A - extensão de 24988 m compreendida entre o PK 46+955 e o PK 71+943. 

Alternativa B - extensão de 24141 m compreendida entre o PK 53+610 e o PK 77+751. 

Ambas as alternativas apresentam um conjunto de áreas críticas em termos de Paisagem. Dessas 
áreas mais críticas destaca-se a afetação de áreas de olival, de vinha e de parcelas 
compartimentadas frequentemente associadas a várzeas de cursos de água. 

Para além destas áreas, há ainda um conjunto de pontos críticos que correspondem 
fundamentalmente às zonas de intersecção do gasoduto com as linhas de água e respetivas galerias 
ripícolas. Dos vários cursos de água destacam-se a ribeira do Azibo, ribeira do Muro, o rio Azibo, o 
ribeiro do Sapão, a ribeira de Piame, a ribeira da Olga, a ribeira das Aguieiras, a ribeira de Veados, 
o ribeiro de Congueiro, o ribeiro das Texugueiras e o rio Sabor. 

No conjunto, as afetações são relativamente semelhantes, mas há em cada uma das alternativas 
situações particulares que as distinguem no que se refere à viabilidade dos corredores. A situação 
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mais grave relaciona-se com o atravessamento do rio Sabor. Quer a Alternativa A quer a Alternativa 
B irão traduzir-se numa afetação dos valores naturais, e consequentemente visuais existentes, 
muito significativa, quer pela destruição da vegetação associada à galeria ripícola, quer pela 
alteração do relevo, e mais grave ainda pela destruição dos afloramentos rochosos em crista, que 
constitui um impacte muito significativo. Face ao exposto, considera-se a travessia do rio Sabor 
como a maior condicionante à viabilidade de ambos os corredores.  

No caso da Alternativa A não se considera como solução para a travessia do rio Sabor em toda a 
secção do corredor. Assim, considera-se a Alternativa A como Desfavorável.  

Relativamente à Alternativa B, apenas será viável, caso o atravessamento do rio Sabor se realize 
em cima da linha do limite sul do corredor proposto, ou próximo, para sul, cerca de 100m máximo, 
mas fora do corredor. A não se verificar considera-se também como desfavorável. Também o 
atravessamento da ribeira de Veados, ribeiro do Conqueiro e ribeiro da Quinta, configura uma 
situação sensível quer pela vegetação quer pelas formações rochosas existentes. Neste caso, a 
solução que permite minimizar os impactes só com a ripagem para sul, para cerca de 500m da atual 
diretriz, fora do corredor proposto. A não se verificar, também se considera o Corredor B 
desfavorável. 

Contudo, ocorrem outras situações, intercetadas pelos 2 corredores, que cumulativamente 
contribuem para a gravidade das afetações no seu conjunto. 

No caso do corredor correspondente à Alternativa A, destacam-se algumas das áreas que se 
consideram como mais relevantes pelas suas características. Correspondem a: área de vinha e olival 
entre o PK 48+600 e o PK 49+200; a área compartimentada em toda a largura do corredor e na 
envolvente do rio Azibo, ao PK 49+800 e o PK 50+100; a área de castanheiro mais desenvolvido em 
porte entre o PK 50+100 e o PK 51+000; área compartimentada e de folhosas na envolvente do rio 
Azibo entre o PK 52+000 e o PK 52+900; área de castanheiro maduro e olival entre o PK 52+900 e o 
PK 54+400; a área compartimentada da ribeira da Piame, entre o PK 54+600 e o PK 55+200 em toda 
a largura do corredor; a área de souto, mais desenvolvido, em toda a largura do corredor entre o 
PK 55+600 e o PK 56+400; souto desenvolvido e olival entre o PK 57+600 e o PK 58+600; folhosas e 
a compartimentação na envolvente da ribeira das Aguieiras, entre o PK 58+100 e o PK 58+900; a 
área de souto mais desenvolvido em toda a largura do corredor, ao PK 60+800 e o PK 61+100; 
folhosas na envolvente do ribeiro de Avinhé, entre o PK 61+100 e o PK 61+300; castanheiro 
desenvolvido entre o PK 61+300 e o PK 62+700; a área de carvalho denso e matos com afloramentos 
rochosos em toda a largura do corredor na envolvente da ribeira de Vilalva do PK 62+000 ao PK 
62+700; olival desenvolvido entre o PK 62+700 e o PK 63+500; ao conjunto da área 
compartimentada na envolvente dos, assim como os próprios, ribeiros do Congueiro, ao PK 65+250, 
e do ribeiro das Texugueiras, ao PK 65+750, separados pelo cerro/elevação de Olvideiras; área de 
folhosas entre o PK 68+500 e o PK 69+000 e a área de folhosas e de sobro e azinho, matos e 
afloramentos rochosos na envolvente e atravessamento do rio Sabor entre o PK 69+300 e o PK 
70+100. 

A atual diretriz é, nalgumas extensões minimizadora dos impactes sobre as áreas atrás referidas, 
pelo que não havendo alteração da mesma, de modo que possa afetar os valores ocorrentes no 
corredor, os potenciais impactes locais significativos, não se colocarão. 

Noutras extensões, a atual diretriz tem impactes locais significativos, pois traduz-se na afetação de 
parcelas, por vezes de pequenas dimensões, em mosaico, afetas a culturas de porte arbóreo ou de 
áreas florestais, de maiores dimensões, por vezes, e em ambos os casos, maduras e por vezes muito 
densas. Nestes casos, verifica-se que alterando a diretriz proposta, pode haver minimização desses 
impactes, deixando de ser potencialmente significativos, e por conseguinte, tornar maiores 
extensões do corredor com viabilidade para acomodar a faixa em Fase de Obra.  

Contudo, também se verifica a afetação de áreas, como a envolvente da ribeira de Vilalva e do rio 
Sabor, assim como os próprios cursos de água referidos, se revela desfavorável à abertura da faixa 
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para acomodar a obra, uma vez que os impactes são muito significativos e transitarão para a Fase 
de Obra, porque são irreversíveis e permanentes. 

No caso do corredor B destacam-se alguns pontos e áreas mais críticos, como: as áreas de 
castanheiro (PK 54+500); área compartimentada da ribeira do Azibo (PK 54+600); áreas de olival e 
vinha, a sul da povoação de Quintela de Lampaças entre o PK 55+200 e o PK 55+800; a área de 
compartimentação em toda a largura do corredor e na envolvente do rio Azibo, ao PK 56+400; área 
de olival, souto mais desenvolvido e folhosas entre o PK 56+800 e o PK 58+000; área de castanheiro 
maduro entre o PK 58+200 e o PK 59+300; área de carvalhos que se desenvolve na envolvente da 
ribeira de Piame, entre o PK 59+300 e o PK 60+200; a área de souto entre o PK 60+500 e o PK 
61+500; as áreas de olival, vinha e castanheiro entre o PK 62+500 e o PK 65+300; folhosas e área 
compartimentada na envolvente da ribeira das Aguieiras, assim como a própria ao PK 65+400; as 
áreas de olival e de vinha, entre o PK 65+400 e o PK 67+500; as parcelas compartimentadas e as 
folhosas na envolvente da ribeira da Vilalva, assim como a própria, ao PK 68+000; o atravessamento 
do conjunto morfológico da ribeira de Veados, ribeiro do Conqueiro e ribeiro da Quinta, separados 
pelas elevações do Serro e do Cabeço dos Carvalhos, com afloramentos rochosos, entre o PK 
71+000 e o PK 72+500; área de olival e vinha entre o PK 72+500 e o PK 74+000; a área de folhosas 
e de sobro e azinho na envolvente do rio Sabor entre o PK 74+100 e o PK 74+800 e a área de folhosas 
e de sobro e azinho, matos e afloramentos rochosos na envolvente e atravessamento do rio Sabor 
entre o PK 75+000 e o PK 76+000. 

A diretriz proposta não é minimizadora dos impactes sobre as ocorrências de ambos os corredores, 
pese embora haver algumas extensões onde se revela como tal. A afetação das diferentes áreas, 
atrás destacadas, tenderá para ser significativa em cada uma delas, se a diretriz se desenvolver 
como a proposta ou segundo outros piores cenários, que existem.  

Apesar de a diretriz final não estar estabelecida, de um modo geral, ambos os corredores, A e B, 
permitem o desenvolvimento da conduta, tendo-se verificado que é possível minimizar, e mesmo 
reduzir, por vezes substancialmente, os impactes potenciais sobre o mosaico cultural, obrigando 
contudo a haver maior segmentação da diretriz. Em ambas as alternativas, os limites do corredor, 
em alternância, oferecem muitas vezes solução para a passagem da conduta, com exceção da 
situação mais crítica que é o atravessamento do rio Sabor.  

Face à existência de afloramentos rochosos proeminentes na zona de encosta, assim como no leito, 
neste caso, também mais presentes, considera-se desfavorável que o atravessamento do rio Sabor 
se realize dentro de ambos os corredores, A e B. Os impactes deste atravessamento seriam muito 
significativos e transitariam para a Fase de Exploração. A sul de ambos os corredores, o acomodar 
da faixa na Fase de Obra revela menores impacte devido à ausência de afloramentos com as 
características e idêntica profusão do que ocorrem dentro destes.  

Face ao exposto considera-se o corredor A como mais desfavorável que o B. Contudo, em ambas 
as alternativas considera-se como totalmente desfavorável que o atravessamento do rio Sabor se 
realize dentro dos corredores. 

De acordo com a avaliação atrás realizada considera-se que a Alternativa A não é viável, 
comprometida pela travessia do rio Sabor. No caso da Alternativa B, apenas se considera viável se 
o atravessamento do rio Sabor se realize em cima da linha do limite sul do corredor proposto, ou 
próximo, para sul, cerca de 100m máximo, mas fora do corredor. 

Troço 9 

Linha 14001 

Alternativa A - extensão de 11257 m compreendida entre o PK 71+943 e o PK 83 +200.  

Alternativa B - extensão de 11060 m compreendida entre o PK 77+751 e o PK 88+811. 

Ambas as alternativas apresentam um conjunto de áreas mais sensíveis em termos de Paisagem.  
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Dessas áreas sensíveis destaca-se, como sendo mais significativa, no caso da Alternativa A, a 
afetação de áreas de olival, de vinha e de parcelas compartimentadas quer na envolvente sul da 
povoação de Argozelo quer na envolvente norte da povoação de Pinelo (entre o PK 77+200 e o PK 
79+700). Dentro desta extensão destaca-se também a área compartimentada associada à linha de 
água Ribeirinha, entre o PK 78+500 e o PK 79+000, onde inclusive a diretriz proposta já a afeta de 
forma significativa, mas passível de minimização. 

No Caso da Alternativa B, a maior afetação e mais significativa é de áreas de olival e vinha e faz-se 
na envolvente sul da povoação de Pinelo, entre o PK 81+800 e o PK 85+000, se se tiver como 
referência a atual proposta de diretriz. Apesar desta, muito pontualmente, ser minimizadora do 
abate de árvores e de fragmentação das parcelas agrícolas regista-se um elevado número de abate 
de oliveiras algumas com dimensão relevante. Contudo, da análise ao corredor verifica-se, nesta 
extensão viabilidade para acomodar a faixa em fase de obra, desde que a diretriz seja mais 
segmentada e minimize significativamente os impactes atrás referidos. 

Para além destas áreas, há ainda um conjunto de pontos sensíveis que correspondem 
fundamentalmente às zonas de intersecção do gasoduto com as linhas de água e respetivas galerias 
ripícolas, a par da compartimentação das parcelas que ocorrem nas respetivas várzeas, por vezes 
de ribeiros ou de ribeiras. Dos vários cursos de água destacam-se o ribeiro do Rendedoiro 
(Alternativa B entre o PK 79+600 e o PK 79+800), ribeira dos Inverniços (Alternativa A ao PK 76+350), 
o rio Maçãs e a linha de água Ribeirinha (Alternativa A ao PK 78+600).  

Do conjunto destas linhas de água a situação mais grave relaciona-se com o rio Maçãs. Quer a 
Alternativa A (PK 76+000 ao PK 77+200) quer a Alternativa B (PK 80+800 ao PK 81+500) irão traduzir-
se numa afetação dos valores naturais existentes muito significativa, quer pela destruição da 
vegetação associada à galeria ripícola, quer pela alteração do relevo e mais grave ainda pela 
destruição dos afloramentos rochosos, cujo impacte assume-se como muito significativo. No caso 
da Alternativa A, ocorre ainda uma outra singularidade na elevação existente, na extensão PK 
76+000 e o PK 77+000 e que se trata da afetação duma crista rochosa existente na elevação ao PK 
75+500. 

Face ao exposto, considera-se a travessia do rio Maçãs como a maior condicionante à viabilidade 
de ambos os corredores.  

A Alternativa A apenas será viável caso o atravessamento do rio Maças se desenvolva sobre a linha 
do limite norte do corredor proposto, entre o PK 76+000 e o PK 77+000, ou muito próximo dela, 
mas fora do corredor para norte, mas sem que tal signifique a afetação dos afloramentos existentes 
nas margens e leito do rio existentes. A não se verificar considera-se também o Corredor A 
desfavorável. 

No caso da Alternativa B não se considera a mesma como solução para a travessia do rio Maças em 
toda a secção do corredor. Assim, considera-se a Alternativa B como desfavorável. Contudo, o 
corredor a montante e a jusante é ainda viável, mas a travessia do rio Maçãs só se verifica ser 
considerada caso se realiza mais a sul do atual corredor, uma vez que para norte ocorre uma crista 
rochosa, orientada sensivelmente norte-sul. Em qualquer dos casos, a sua viabilidade terá que ser 
sempre objeto de análise. 

De acordo com a avaliação atrás realizada considera-se que a Alternativa A é viável condicionada a 
que o atravessamento do rio Maçãs se desenvolva sobre a linha do limite norte do corredor 
proposto, entre o PK 76+000 e o PK 77+000. No caso da Alternativa B, não se considera viável devido 
aos impactes no atravessamento do rio Maçãs. 
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7. PARECERES EXTERNOS 

Tal como referido no capítulo 2 do presente parecer, apresenta-se neste ponto um resumo do 
conteúdo dos pareceres solicitados a entidades externas, até à data recebidos.  

 EDP Produção: informa que o projeto do gasoduto não afeta as infraestruturas existentes 
detidas e/ou por si exploradas. 

Alerta para potenciais conflitos entre este projeto e as áreas sujeitas a medidas 
compensatórias no âmbito do procedimento de AIA do Aproveitamento Hidroelétrico do 
Baixo Sabor pelos troços 6, 8 e 9. 

Não obstante, concorda com as medidas apresentadas no EIA para compatibilização dos 
projetos, solicitando que seja disponibilizada informação regular sobre o andamento do 
presente projeto e sobre as eventuais afetações das medidas compensatórias do 
Aproveitamento Hidroelétrico do Baixo Sabor e respetivas medidas de compatibilização 
entre ambos os projetos, de forma a poder pronunciar-se. 

 APDL: Refere que, para salvaguarda de futuras ampliações do cais da Foz do Sabor, bem 
como da preservação da praia fluvial existente na Foz do Sabor, entende que a sua eventual 
deslocação não deverá ocorrer para além dos 100 metros, para montante ou para jusante 
da posição constante dos desenhos que constituem o processo. 

Por outro lado, ale taà pa aà possíveisà i te fe iasà o à oà p ojetoà deà ála ga e toà eà
Aprofundamento do Canal de Navegação do rio Douro no troço Ilha do Saião – Foz do Sabor 
– Po i ho . 

Refere a APDL que o alargamento e aprofundamento do canal de navegação do rio Douro 
será executado com recurso a explosivos no troço previsto para atravessamento do rio 
Douro pelo gasoduto podendo trazer impactes cumulativos associados, nomeadamente 
com interferência direta nos resultados individuais de cada um dos programas de 
monitorização ambiental a que cada projeto estará obrigado. Acresce que esta entidade 
considera que deverão ser definidas, desde já, as medidas de segurança a adotar, na 
eventualidade do projeto do gasoduto ser implementado em fase anterior à do seu projeto 
de alargamento e aprofundamento do canal de navegação, aquando da utilização de 
explosivos nas proximidades da travessia do gasoduto. 

Solicita finalmente que lhe seja dado conhecimento, enquanto entidade gestora da Via 
Navegável do Douro, das telas finais do atravessamento em causa. 
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8. CONSULTA PÚBLICA 

A Consulta Pública decorreu durante 20 dias úteis de 15 de julho a 11 de agosto de 2016. 

No âmbito da Consulta Pública, a APA, tendo por objetivo promover um maior envolvimento das 
autarquias e entidades diretamente interessadas e prestar esclarecimento relativamente ao 
processo de AIA, do projeto e respetivos impactes ambientais realizou as seguintes Sessões de 
Esclarecimento: 

 1 de Agosto: Auditório Municipal Paulo Quintela de Bragança – 17:30h 

 2 de Agosto: Auditório da Biblioteca Municipal de Torre de Moncorvo – 15:30h 

 3 de Agosto: Auditório do Pavilhão Multiusos de Trancoso – 17h 

Para estes eventos foram convidadas todas as Câmaras Municipais e Juntas de Freguesia abrangidas 
pelo projeto, para além de outras entidades. 

Durante o período de Consulta Pública foram recebidas sete exposições com a seguinte 
proveniência: 

 Direção-Geral do Território (DGT) 

 Turismo de Portugal 

 Direção Regional de Agricultura e Pescas do Norte (DRAP-N) 

 Câmara Municipal de Macedo de Cavaleiros 

 Câmara Municipal de Trancoso 

 Câmara Municipal de Torre de Moncorvo 

 União das Freguesias de Vila Franca das Neves e Feital 

As referidas exposições poderão ser consultadas na íntegra em anexo ao Relatório da Consulta 
Pública. 

A DGT informa, que relativamente à Rede Geodésica Nacional, deverá ser respeitada a zona de 
proteção dos marcos, que é constituída por uma área circunjacente ao sinal, nunca inferior a 15 
metros de raio, assegurando que as infraestruturas a implantar não obstruem as visibilidades das 
direções constantes das respetivas minutas de triangulação. 

Anexa uma lista com os vértices geodésicos e as respetivas coordenadas, existentes dentro do 
corredor em estudo. 

Informa que dentro do limite do corredor em estudo existem as marcas de nivelamento indicadas 
no documento em anexo ao parecer, cuja integridade deverá ser preservada. 

Relativamente à cartografia, alerta para questões de carácter técnico-legal que, a não serem 
colmatadas, deverão condicionar a prossecução do projeto. 

O Turismo de Portugal verifica que no EIA não é feita menção aos seguintes empreendimentos 
turísticos existentes e previstos nas proximidades do projeto em avaliação: 

 Projeto de arquitetura, com parecer favorável do Turismo de Portugal, para um hotel de 
4*,àde o i adoà Dou i sà‘eso tàHotelà&à“Pá ,àsito na localidade de Cabeça Boa, concelho 
de Torre de Moncorvo, coincidente com o traçado B; 

 Projeto de arquitetura, com parecer favorável do Turismo de Portugal, para um hotel rural 
de 4*, sita na localidade de Quinta do Carrascal, concelho de Vila Flor, coincidente com o 
traçado A; 
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 Projeto de arquitetura, com parecer favorável do Turismo de Portugal, para um hotel rural 
de 4*, sita na localidade de Cogula, concelho de Trancoso, a uma distância de cerca de 
50/100 metros da área do projeto; 

 Projeto de arquitetura, com parecer favorável do Turismo de Portugal, para um hotel de 
*,àde o i adoà Hotelàáleg iaàGe uí a ,àsitaà aàlo alidadeàdeàG a disso o,à o elhoàdeà

Macedo de Cavaleiros, a uma distância de 400 metros do projeto; 

 Pedido de Informação Prévia (PIP), com parecer favorável do Turismo de Portugal, para um 
aldea e toàtu ísti oàdeà *,àde o i adoà áldea e toàTu ísti oàValeàdoàPe ei o ,àsitoà aà
localidade de Podence, concelho de Macedo de Cavaleiros, a uma distância de cerca de 900 
metros do projeto; 

 Projeto de arquitetura, com parecer favorável do Turismo de Portugal, para um hotel rural 
deà *,à de o i adoà Hotelà ‘u alà Qui taà daà Ba elada ,à sitaà aà lo alidadeà deà ‘a açal,à
concelho de Mêda, a uma distância de cerca de 900 metros do projeto; 

 Projeto de arquitetura, com parecer favorável do Turismo de Portugal, para um hotel rural 
de 5*, sita na localidade de Muxagata, concelho de Vila Nova de Foz Côa, a uma distância 
de 1 km do projeto. 

Considera que do ponto de vista do turismo e tendo em conta que o projeto irá afetar a área 
classificada do ADV, o atravessamento do gasoduto afetará terrenos agrícolas, numa zona de matos 
e influenciará a paisagem de grande beleza, podendo vir a afetar produtos turísticos que dependem 
essencialmente das características privilegiadas da paisagem do Douro. 

No entanto, constata que será uma obra necessária para possibilitar o aumento da segurança de 
abastecimento em toda a Península Ibérica e contribuirá, ainda, para o reforço de segurança de 
abastecimento regional, pelo que importa atender à minimização dos impactes decorrentes do 
mesmo. 

No que diz respeito às alternativas apresentadas, tendo em conta que os corredores e traçados em 
estudo que abrangem o ADV são um troço comum, o troço 5, considera que a solução mais benéfica 
para o sector do turismo será a que salvaguarde mais favoravelmente os descritores paisagem e 
património cultural. 

Considera, ainda, que do ponto de vista do Turismo, e sendo o ADV classificado como Património 
Mundial e face à beleza da paisagem, deverá ser ponderado um peso superior a este impacte na 
paisagem cultural. 

Refere, também, que deverá ter presente a proximidade de empreendimentos turísticos 
classificados e perspetivados nas proximidades do gasoduto projetado, salvaguardando da melhor 
forma possível os interesses do sector do turismo. 

A DRAP-N refere que forneceu informações relativas às condicionantes existentes na delimitação 
do corredor em estudo, verificando que, no Estudo de Impacte Ambiental agora apresentado, as 
condicionantes encontram-se contempladas, identificadas e devidamente estudadas, assim como 
são igualmente evidenciados os resultados obtidos no tratamento dos fatores positivos e negativos 
consequentes da execução deste projeto. 

Refere que a execução deste projeto obriga à implementação de uma faixa de servidão, com a 
função de criar uma zona de segurança em redor do gasoduto que terá uma largura em todo o seu 
desenvolvimento de cerca de 20 m, reduzindo-se para os 10 m em zonas classificadas como zonas 
sensíveis (zonas de sobreiros ou espécies protegidas). Ao longo da faixa de servidão verifica-se que 
estarão condicionados vários tipos de usos. No uso do solo, na ótica da produção agrícola, a prática 
de algumas atividades agrícolas estará interdita - a instalação de pomares, olivais e povoamentos 
de sobreiros e azinheiras, sendo permitida a instalação de culturas em que a mobilização do solo 
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não ultrapasse a profundidade de 50 cm, em que se contempla, como exemplo, a instalação de 
vinhas. 

Alerta para o facto de que, no corredor definido para o estudo, existe um considerável número de 
agricultores que se encontram com projetos executados ou em execução, financiados por fundos 
públicos, através de vários programas comunitários, tais como o AGRO e o AGRIS (2000/2006), o 
PRODER (2007/2013) e o PRD2020 (2014/2020), em relação aos quais é de crucial importância que 
os impactes da execução do projeto do gasoduto em apreço sejam minimizados. 

Salienta que é notório que foram continuamente realizados reajustes aos próprios corredores, de 
forma a garantir um melhor desenvolvimento das alternativas de traçado viáveis, tendo sempre em 
mente a minimização dos impactes possíveis sobre o território atravessado. 

Refere que o estudo permite a possibilidade de se conjugarem, de uma forma equilibrada, as 
restrições técnicas do projeto e as condicionantes ambientais.  

Considera que de todas as combinações possíveis sugeridas, a que apresenta um quadro mais 
favorável às matérias tuteladas por AQUELA DRAP é a seguinte: Traçado B (troço 1) + Traçado B 
(troço 2) + Traçado A (troço 3) + Traçado A (troço 4) + Traçado A=B (troço 5) + Traçado B (troço 6) 
+ Traçado B (troço 7) + Traçado B (troço 8) + Traçado B (troço 9)  

Com esta combinação de traçado, o projeto do Gasoduto evita danos maiores em áreas de regadio 
com índices elevados de infraestruturas e os consequentes incómodos e perdas de rendimentos, 
minimizando igualmente a ocupação de solos classificados como solos integrados em RAN, e outras 
condicionantes relevantes para a região.  

A Câmara Municipal de Macedo de Cavaleiros considera que a alternativa A é a mais viável de 
implementação salientando os seguintes aspetos/condicionalismos: 

 No troço 7 é de salientar a presença de áreas de elevada importância agrícola, como seja o 
Aproveitamento Hidroagrícola de Macedo de Cavaleiros (AHMC), pelo que as alternativas 
são resultantes dos ajustes para minimizar/evitar a interferência com os terrenos inseridos 
neste Aproveitamento.  

 Existem algumas situações pontuais relativas à faixa de servidão que será criada, assim 
como a perda de uso do solo, que poderão ter impacte negativo na dinâmica 
socioeconómica e ambiental existente, tal como se verifica na Alternativa B, na parte que 
atravessa a Quinta de Vale Pradinhos. Esta quinta está localizada na proximidade dos 
aglomerados de Sezulfe e Vale Pradinhos, sendo que a faixa definida para a passagem do 
gasoduto irá dividir a quinta, condicionando a sua expansão nomeadamente a plantação 
de vinha, a sua principal atividade. Esta situação poderá inibir o normal crescimento 
trazendo implicações ao nível socioeconómico local. Atendendo ao facto de várias outras 
quintas se encontrarem na mesma situação, seria conveniente uma análise mais detalhada. 

 Caso se considere a Alternativa B como a mais viável, deverá ser considerado encontrar um 
traçado mais a Oeste, que não tenha implicações com o normal funcionamento da Quinta 
de Vale Pradinhos. 

 Também na Alternativa B, entre o aglomerado de Sezulfe e o de Latães, existe outra quinta 
cuja principal atividade é a produção agrícola e florestal, pelo que a minimização dos 
impactes deverá conseguir manter o normal funcionamento da quinta, devendo ser 
considerada a possibilidade de se encontrar um traçado mais viável à manutenção da 
estrutura da quinta. 

A Câmara Municipal de Torre de Moncorvo considera o projeto fundamental para a prossecução 
do plano de desenvolvimento da Rede Nacional de Transporte de Gás Natural.  

No entanto, dados os impactes que ambos os traçados apresentam, quer durante a fase de 
construção quer de exploração, apresenta as seguintes considerações: 
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 A norte do atravessamento do rio Douro, o traçado implica a interseção de um espaço 
residencial da Foz do sabor e localiza-se muito próximo de uma zona de ocupação turística 
e de duas habitações. A autarquia entende que deverá ser considerada a existência de 
alternativas nesta zona. 

 Em ambos os traçados as estações de gás previstas encontram-se em zonas afastadas da 
sede de conselho de Torre de Moncorvo, comprometendo eventualmente a distribuição de 
gás natural a curto prazo. Acresce que a localização das estações na margem direita do rio 
Sabor obrigam ao atravessamento deste rio por parte dos operadores de distribuição, 
obrigando a uma infraestrutura complexa e onerosa, sendo inviável a distribuição. 

 Deverão ser criadas melhores condições de acesso por parte dos operadores de 
distribuição, pelo que deverá ser considerada a alteração de traçado de modo a que seja 
construída uma estação na margem esquerda do rio Sabor/margem direita do rio Douro, o 
mais próxima possível das infraestruturas de acesso à sede de concelho. Esta nova solução 
não só afasta a conduta dos aglomerados urbanos, nomeadamente da Foz do Sabor, como 
possibilita a ligação de operadores de distribuição. 

 Em reunião de câmara foi deliberado por unanimidade propor a alternativa do traçado 
passar paralelo ao IP2 devendo ser estudada a plataforma já existente. O executivo entende 
que deverá ser garantida uma ligação à sede de concelho, devendo para o efeito ser 
estudada a hipótese da mesma ser construída na plataforma de acesso ao IP2, ou antigo 
acesso que liga a sede de concelho ao Rego da Barca. 

A Câmara Municipal de Trancoso remete um registo da localização das infraestruturas nas cartas 
militares na área de implantação do projeto.  

A União das Freguesias de Vila Franca das Neves e Feital informa que existem nos terrenos das 
povoações de Feital e Garcia Joanes contratos promessa de arrendamento assinados com a 
empresa ENERGIEKONTOR III - ENERGIAS ALTERNATIVAS, UNIPESSOAL, LDA, para a cedência de 
terrenos para a instalação de torres eólicas. 

Informa ainda que a Junta de Freguesia possui um contrato assinado com essa empresa, para a 
cedência de terrenos baldios pertencentes à Freguesia, existindo outros contratos com diversos 
proprietários. 

Decorrido o período de consulta pública, e face a diversas preocupações transmitidas por alguns 
proprietários de Quintas localizadas no ADV à CCDR Norte, no âmbito das suas competências na 
prossecução da missão de proteger, conservar e valorizar a Paisagem Cultural Evolutiva e Viva do 
ADV, foi promovida, a 29 de junho, na sede daquela Comissão, uma reunião de esclarecimento, que 
contou com a presença de representantes da APA, da CCDR Norte, da DGPC, do Proponente e de 
vários proprietários/representantes legais de Quintas localizadas na envolvente do projeto 

Não obstante terem sido realizadas três sessões de esclarecimento, no período de consulta pública, 
foi salientado: 

 O desconhecimento generalizado, até pouco tempo antes, da intenção de realização deste 
projeto e do procedimento de AIA em curso; 

 A preocupação geral com os impactes induzidos pelo projeto na paisagem e suas 
consequências em termos de classificação do ADV como Património da Humanidade, bem 
como com a afetação de áreas de vinha, olival, matos e matas mediterrâneas e de produtos 
turísticos. 

Posteriormente à referida reunião de esclarecimento, foram recebidas 16 exposições provenientes 
de entidades públicas e privadas, que, na generalidade, representam os principais stakeholders da 
região duriense, nomeadamente: 

 Associação para o Desenvolvimento da Viticultura Duriense (ADVID); 
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 Associação das Empresas de Vinho do Porto (posição subscrita pela HTDOURO – Associação 
de Empresários de Hotelaria e Turismo do Douro); 

 Associação de Empresários Turísticos do Douro e Trás-os-Montes (AETUR); 

 Associação Transumância e Natureza (ATN – Faia Brava); 

 Coa Parque – Fundação para a Salvaguarda e Valorização do Vale do Coa; 

 Fundação Museu do Douro; 

 ICOMOS – Comissão Nacional Portuguesa do Conselho Internacional dos Monumentos e 
dos Sítios; 

 Instituto da Vinha e do Vinho; 

 Liga dos Amigos do Douro Património Mundial; 

 Nerba – Associação Empresarial do Distrito de Bragança; 

 Quinta do Saião; 

 Quinta de Vila Maior; 

 Quinta do Vale Meão; 

 Symington Family Estates; 

 Turismo de Portugal, I.P.; 

 Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro (UTAD). 

Unanimemente, nestas comunicações é transmitida uma posição desfavorável ao projeto, 
salientando-se, genericamente, o entendimento da necessidade e obrigação, por parte das 
entidades da Administração, de salvaguarda dos valores naturais e culturais do ADV, da qual 
depende a manutenção da classificação deste Bem, Património da Humanidade. 

Referem também os efeitos prejudiciais para o desenvolvimento socioeconómico desta região, por 
afetação de áreas de vinhas, olivais, amendoais, matas e matos mediterrânicos, entre outros. 

Relevam ainda o cuidado dedicado ao desenvolvimento da região, e à necessidade de cumprimento 
de regras estritas, que devem ser aplicáveis a todos os agentes. Destaca-se ainda o entendimento 
da existência de alternativas menos impactantes, e de alguma falta de rigor na informação 
apresentada no EIA.  

É de salientar, das exposições supramencionadas, a apresentada pelo Conselho Internacional dos 
Mo u e tosàeà“ítiosà ICOMO“ à ueà o side aà que este projeto constitui uma agressão ao bem, 
devendo ser procurado um traçado alternativo fora da Região Demarcada do Douro .à‘efe e ,à
ai da,à ueàoàt açadoà em avaliação atravessa o Vale da Vilariça, com singular importância ao nível 
da paisagem agrícola e do património cultural, bem como outras zonas naturais protegidas .à 
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9. COMPARAÇÃO DE ALTERNATIVAS 

Apresenta-se, neste capítulo, uma tabela representativa das decisões assumidas pelas entidades 
representadas na CA, no âmbito das suas competências, por fator ambiental e para cada 
troço/alternativa de traçado: 

Troço Fator ambiental Pronúncia 

Troço 1 

Património cultural Favorável condicionada à alternativa B 

Solo e usos do solo 
Favorável condicionada (alternativa B 
preferencial) 

Qualidade do ar Favorável condicionada à alternativa A e B 

Socio-economia 
Favorável condicionada (alternativa B 
preferencial) 

Paisagem Favorável condicionada à alternativa A e B 

Sistemas ecológicos 
Favorável condicionada (alternativa B 
preferencial) 

Geologia e geomorfologia 
Favorável condicionada (alternativa B 
preferencial) 

Recursos hídricos 
Favorável condicionada (alternativa B 
preferencial) 

Troço 2 

Património cultural Favorável condicionada à alternativa B 

Solo e usos do solo 
Favorável condicionada (alternativa B 
preferencial) 

Qualidade do ar Favorável condicionada à alternativa A e B 

Socio-economia 
Favorável condicionada (alternativa B 
preferencial) 

Paisagem Favorável condicionada à alternativa A e B 

Sistemas ecológicos Favorável condicionada à alternativa A e B 

Geologia e geomorfologia 
Favorável condicionada (alternativa B 
preferencial) 

Recursos hídricos 
Favorável condicionada (alternativa A 
preferencial) 

Troço 3 
Património cultural Desfavorável 

Solo e usos do solo Desfavorável 



Parecer da Comissão de Avaliação 

Procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental nº 2871 

Gasoduto Celorico – Vale de Frades, Interligação Transfronteiriça 141/156 

Troço Fator ambiental Pronúncia 

Qualidade do ar Favorável condicionada à alternativa A e B 

Socio-economia Desfavorável 

Paisagem Desfavorável 

Sistemas ecológicos 
Favorável condicionada à alternativa A 

Desfavorável à alternativa B 

Geologia e geomorfologia 
Favorável condicionada (alternativa A 
preferencial) 

Recursos hídricos 
Favorável condicionada (alternativa B 
preferencial) 

Troço 4 

Património cultural Desfavorável 

Paisagem Desfavorável  

Solo e usos do solo Desfavorável 

Qualidade do ar Favorável condicionada à alternativa A e B 

Socio-economia Desfavorável 

Sistemas ecológicos 
Favorável condicionada (alternativa A 
preferencial) 

Geologia e geomorfologia 
Favorável condicionada (Alternativa A 
preferencial) 

Recursos hídricos Favorável condicionada à alternativa A e B 

Troço 5 

Património cultural Desfavorável 

Paisagem Desfavorável 

Solo e usos do solo Desfavorável 

Qualidade do ar Favorável condicionada  

Socio-economia Desfavorável 

Sistemas ecológicos Favorável condicionada  

Geologia e geomorfologia Favorável condicionada  

Recursos hídricos Favorável condicionada  

Troço 6 Património cultural Desfavorável 
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Troço Fator ambiental Pronúncia 

Paisagem Desfavorável 

Solo e usos do solo Desfavorável 

Qualidade do ar Favorável condicionada à alternativa A e B 

Socio-economia Desfavorável 

Sistemas ecológicos 
Favorável condicionada à alternativa B 

Desfavorável à alternativa A 

Geologia e geomorfologia 
Favorável condicionada (Alternativa B 
preferencial) 

Recursos hídricos 
Favorável condicionada (Alternativa B 
preferencial) 

Troço 7 

Património cultural Favorável condicionada à alternativa B 

Paisagem Favorável condicionada à alternativa A e B 

Solo e usos do solo Desfavorável 

Qualidade do ar Favorável condicionada à alternativa A e B 

Socio-economia Desfavorável 

Sistemas ecológicos 
Favorável condicionada (Alternativa B 
preferencial) 

Geologia e geomorfologia 
Favorável condicionada (Alternativa B 
preferencial) 

Recursos hídricos 
Favorável condicionada (Alternativa B 
preferencial) 

Troço 8 

Património cultural Favorável condicionada à alternativa B 

Paisagem 
Favorável condicionada à alternativa B 

Desfavorável à alternativa A 

Solo e usos do solo Desfavorável 

Qualidade do ar Favorável condicionada à alternativa A e B 

Socio-economia Desfavorável 

Sistemas ecológicos Desfavorável 
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Troço Fator ambiental Pronúncia 

Geologia e geomorfologia 
Favorável condicionada (Alternativa B 
preferencial) 

Recursos hídricos 
Favorável condicionada (Alternativa A 
preferencial) 

Troço 9 

Património cultural Favorável condicionada à alternativa B 

Paisagem 
Favorável condicionada à alternativa A 

Desfavorável à alternativa B 

Solo e usos do solo Desfavorável 

Qualidade do ar Favorável condicionada à alternativa A e B 

Socio-economia Desfavorável 

Sistemas ecológicos Desfavorável 

Geologia e geomorfologia 
Favorável condicionada (Alternativa B 
preferencial) 

Recursos hídricos 
Favorável condicionada (Alternativa A 
preferencial) 
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10. CONCLUSÕES 

O Gasoduto Celorico – Vale de Frades, Interligação Transfronteiriça em avaliação, tem como 
objetivo concretizar a 3ª interligação entre Portugal e Espanha, conforme previsto no Plano de 
Desenvolvimento e Investimento da Rede Nacional de Transporte, Infraestruturas de 
Armazenamento e Terminais de Gás Natural Liquefeito (PDIRGN) (2014 – 2033), contribuindo para 
o reforço da segurança de abastecimento regional e promoção de um mercado concorrencial e 
criação do mercado Ibérico de gás. 

A 3ª interligação entre Portugal e Espanha está dividida em três fases distintas de construção, sendo 
que o presente projeto se debruça sobre a componente portuguesa da 1ª fase correspondente ao 
Gasoduto Celorico – Vale de Frades. 

Assim, e atendendo a que se trata de uma ligação transfronteiriça, foi despoletado o processo de 
consulta às auto idadesàespa holas,à oàse tidoàdeàda à u p i e toàaoàp evistoà oà P oto oloàdeà
atuação entre o Governo da República Portuguesa e o Governo do Reino de Espanha a aplicar às 
avaliações ambientais deà pla os,à p og a asà eà p ojetosà o à efeitosà t a sf o tei iços . 
Consequentemente, nos termos do disposto no artigo 33º do Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de 
outubro, não há lugar a deferimento tácito ao abrigo do mesmo regime jurídico. 

Como antecedente deste processo de AIA, é de destacar o facto do PDIRGN que o enquadra ter 
sido objeto de uma Avaliação Ambiental Estratégica (AAE) desenvolvida entre 2013 e 2014, nos 
termos do Decreto-Lei n.º 232/2007, de 15 de junho, alterado pelo Decreto-Lei n.º 58/2011, de 4 
de maio. 

A respetiva Declaração Ambiental (DA), exarada pela REN-Gasodutos, S.A., em 1 de fevereiro de 
2017, quando o presente procedimento de AIA já estava em curso, ealçaà a necessidade da 
consideração, em sede de AIA do gasoduto Celorico-Vale de Frades, da consideração de alternativas 
que evitem a travessia do Alto Douro Vinhateiro e minimizem a travessia da zona especial de 
proteção dos Sítios Arqueológicos no Vale do Rio Coa. A consideração de alternativas de traçado 
deve minimizar, na zona especial de proteção do Alto Douro Vinhateiro, a afetação de atributos que 
o fe e àvalo àpat i o ialàaàesteà e .à … àRealça-se igualmente a necessidade de realização de 

uma Avaliação de Impacte Patrimonial, nos termos propostos no Guia do ICOMOS, incluindo a 
constituição de uma equipa multidisciplinar com experiência adequada. No âmbito desta avaliação 
deve ser consultada o Centro do Património Mundial da UNESCO . 

Contudo, e contrariamente à intenção expressa na DA, verifica-se que o projeto apresentado pela 
REN – Gasodutos, S.A. não apresenta alternativas relativamente à opção de travessia do ADV. Por 
outro lado, a Avaliação de Impacte Patrimonial, nos termos propostos no Guia do ICOMOS, também 
não constava da informação inicialmente constante do EIA, tendo sido solicitada pela Comissão de 
Avaliação em sede de análise da conformidade do EIA.  

Refira-se, finalmente, que também não foi apresentada informação que documente a consulta ao 
Centro do Património Mundial da UNESCO pela REN – Gasodutos, S.A..  

O projeto do Gasoduto, nas suas várias alternativas de traçado, atravessa, no distrito da Guarda, os 
concelhos de Celorico da Beira, Trancoso, Mêda, Vila Nova de Foz Côa e, no distrito de Bragança, 
os concelhos de Torre de Moncorvo, Vila Flor, Alfândega da Fé, Mirandela, Macedo de Cavaleiros, 
Bragança e Vimioso. 

O Gasoduto terá início na zona de Celorico de Beira, local onde se encontra instalada a estação de 
junção JCT 13300 que interliga os gasodutos dos lotes 5 e 6, entre Mangualde e Guarda. Na zona 
de Vale de Frades foi considerada a instalação de uma estação de Transferência (CTS 15000 - 
Custody Transfer Station ,à ueàfa àaài te ligaç oàe t eàasà edesàdeàaltaàp ess oàdeàPo tugalàeàdeà

Espanha. 

O projeto do Gasoduto Celorico - Vale de Frades apresenta as seguintes componentes:  
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 Três linhas: Linha 14000, Linha 14001 e Linha 15000, com um diâmetro nominal DN 700;  

 Uma estação de junção (JCT 14000) que constitui uma ampliação da estação JCT13300, já 
construída no concelho de Celorico da Beira;  

 Três novas estações de Junção (JCT 14200 – Freixo de Numão, JCT 14300 – Vilariça e JCT 
14500 – Macedo de Cavaleiros);  

 T sà ovasàestaç esàdeàse io a e toàdoàgasodutoà BV sà– Block Valves ,àp epa adasàpa aà
o ve s oà e à JCT s,à e à asoà deà e essidadeà deà expa s oà futu aà daà ede (BV 14100 – 

Rabaçal, BV 14400 – Caravelas e BV 14600 – Serapicos);  

 Uma nova estação de transferência CTS 15000 – Vale de Frades, no término do gasoduto, 
junto à fonteira com Espanha e próximo do ponto de entrega fronteiriço.  

Atendendo ao comprimento do gasoduto, foi considerada a sua divisão em três linhas (Linha 14000, 
14001 e 15000) e 8 estações. Foram igualmente definidos dois traçados, identificados como traçado 
A (Alternativa A), com uma extensão total de 163,520 km, e o traçado B (Alternativa B), com uma 
extensão total de 166,449 km, estando os traçados divididos em 9 troços. 

Na área do projeto em avaliação foram identificados diversos Instrumentos de Gestão Territorial, 
de cariz nacional, setorial, regional e municipal, conforme informação detalhada no capítulo 5 do 
presente parecer. 

Note-se que se está na presença de um território muito condicionado, com diversos valores em 
causa (ecológicos, geológicos, patrimoniais, etc.) e com poucos espaços disponíveis para a 
instalação de uma infraestrutura linear como é o caso do gasoduto. Efetivamente, verifica-se a 
afetação sobre árvores com estatuto legal de proteção, habitas naturais, áreas da RAN, da REN ou 
sujeitas a Regime Florestal e Patrimonial. 

Verifica-se ainda que o projeto atravessa em grande extensão a Zona Especial de Proteção do ADV, 
bem como a área classificada como Património Mundial. 

Todos os troços apresentam várias condicionantes destacando-se: 

 Troço 3: a condicionante relativa à Zona Especial de Proteção dos Sítios Pré-históricos 
Rupestres do Vale do Côa, interferida na sua zona limítrofe pela alternativa B, na zona 
concordante com o desenvolvimento do IP2;  

 Troço 4: os dois traçados alternativos desenvolvem-se próximos devido às condicionantes 
orográficas que a envolvente apresenta, vindo ambos a interferir com uma área de recursos 
geológicos. A alternativa B, no mesmo troço, interfere ainda com uma área de uso especial 
(miradouro de Santo Amaro);  

 Troço 5: comum a ambas as alternativas, onde vai ocorrer o atravessamento do rio Douro 
(desde logo uma condicionante ambiental relevante), verifica-se que este vai ser realizado 
nas imediações do aglomerado da Foz do Sabor, logo com dominância da função 
residencial. Considerando as características desta infraestrutura, bem como a questão da 
falha geológica que passa pelo Vale da Vilariça, poderá estar em causa a estabilidade do 
gasoduto e consequentemente a segurança das populações;  

 Troço 6: da alternativa A, observa-se que existe interferência com áreas agrícolas 
produtivas do Vale da Vilariça, de importante valor económico e paisagístico da Região, 
classificadas como RAN, e com o Aproveitamento Hidroagrícola com o mesmo nome;  

 Troço 7: destaca-se a presença de áreas de elevada importância agrícola, nomeadamente 
as inseridas no Aproveitamento Hidroagrícola de Macedo de Cavaleiros e o Perímetro 
Florestal da Serra da Nogueira;  
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 Troço 8: o Corredor B interfere parcialmente com o SIC Morais, após a passagem a sul de 
Quintela de Lampaças e destaca-se o atravessamento do rio Sabor, havendo afetação dos 
SIC e ZPE associados a esta linha de água; 

 Troço 9: as alternativas desenvolvem-se essencialmente em espaços agrícolas e espaços 
naturais e florestais, atravessando ainda a área do SIC rio Maçãs. Neste território, as zonas 
próximas do rio Maçãs apresentam uma pendente muito acentuada, integrando esta linha 
de água um vale bastante marcado. 

Tendo em consideração as características do projeto e do local onde se implantarão todas as suas 
alternativas, bem como a avaliação efetuada ao nível dos vários fatores ambientais, o conteúdo dos 
pareceres externos solicitados e os resultados da consulta pública, consideraram-se como fatores 
determinantes para a decisão o solo e usos do solo, os sistemas ecológicos, a socio economia, 
património cultural e a paisagem. Os recursos hídricos e a geologia foram considerados fatores 
relevantes, enquanto a qualidade do ar se assumiu como fator não relevante. 

Solo e usos do solo 

Os principais impactes ambientais no solo ocorrerão durante a fase de construção e relacionam-se, 
essencialmente, com a abertura de valas e com a definição de acessos longitudinais à obra, ao longo 
de todo o percurso da estrutura do gasoduto. 

Embora se trate de uma estrutura de implantação linear subterrânea, por escavação e aterro de 
vala, a perda quantitativa de solos férteis se não forem repostos os solos de cobertura e refeitas as 
melhores condições de substrato para a manutenção e propagação das culturas pré existentes, 
constitui um impacte negativo. 

Neste tipo de projetos o impacte poderá ter uma significância relativa, dado que, sendo uma 
estrutura subterrânea e sendo reconvertidos os solos de cobertura originais, as práticas agrícolas 
poderão manter-se, de acordo com as regras impostas pela área de servidão. No entanto, em 
termos qualitativos, considera-se que a afetação de solos classificados sob o regime da RAN 
constitui um impacte negativo significativo na fase de construção, mas temporário já que após as 
obras a qualidade dos solos aráveis pode ser reposta, mediante algumas medidas de minimização. 

No entanto, na faixa de servidão, as características pedológicas do solo poderão ser alteradas 
irreversivelmente, originando também impactes relacionados com o aumento da erosão do solo e 
a sua eventual contaminação. 

Poderá ainda ocorrer a utilização temporária de algumas áreas de RAN para acessos aos locais da 
obra, provocando um impacte negativo, embora temporário.  

No que se refere aos usos do solo, um dos principais impactes deste tipo de estrutura prende-se 
com a afetação de áreas de uso agrícola arbóreo, usualmente utilizado com culturas agrícolas 
arvenses de considerável valor económico, cuja afetação não poderá ser restabelecida.  

No caso dos espaços florestais presentes no troço 1 e 2, o impacte negativo foi considerado 
medianamente significativo, devido à perda irreversível de povoamento arbóreo existente. 
Contudo, tratando-se de uma região na qual o risco de Incêndio é muito elevado, estas faixas de 
implantação do gasoduto em áreas florestais, poderão funcionar como acesso mais fácil a estas 
áreas, funcionando como aceiros e mesmo áreas de corta-fogo. 

Por outro lado, verifica-se que os impactes negativos poderão ser agravados no caso de 
atravessamentos de áreas de ocupação arbórea, nas quais a faixa de servidão implicar, por um lado 
o abate de exemplares arbóreos e por outro a impossibilidade de restabelecimento florestal. 

Para as restantes ocupações culturais, presentes ao longo dos troços 3 a 9, verificam-se impactes 
negativos muito significativos e não minimizáveis, atendendo a que as ações de desmatação das 
culturas, com o arranque das mesmas, o abate de espécies arbóreas necessário para a preparação 
da faixa de obra para instalação do gasoduto, e ainda as restrições impostas na zona da faixa de 
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servidão e da zona de implantação das estações de junção (JCT), originam a alteração por perda 
permanente e/ou redução do potencial agrológico dos solos, a destruição de manchas contínuas 
de mato que caracterizam a paisagem natural desta zona e a perda económica das populações que 
subsistem da terra, sobretudo no Vale da Vilariça, e da floresta. 

Já no que se refere a terrenos ocupados com vinha e forrageiras, áreas de agricultura heterogénea 
e de grande variabilidade sazonal, os impactes na fase de construção serão negativos e 
significativos, considerando as ações de desmatação. Ainda que as culturas de forrageiras possam 
ser restabelecidas, pois não necessitam de uma mobilização do solo abaixo dos 50 cm, tal não se 
verifica possível no caso das vinhas. 

Igualmente os locais de construção das estações serão alterados, de forma irreversível, por 
substituição da cobertura vegetal em causa, cultivada ou natural, pela estrutura que constitui a 
estação e respetivo equipamento. Assim, os impactes consideram-se negativos, com maior ou 
menor significância consoante o uso existente, sendo mais significativo caso sejam afetadas áreas 
agrícolas, quer anual de regadio, quer olival ou pomar, ou áreas de castanheiro e áreas de sobro e 
azinho.  

Na fase de exploração (fase de funcionamento e manutenção do gasoduto), os impactes resultantes 
das ações descritas tenderão a minimizar os seus efeitos negativos. Conforme a situação fisiográfica 
e uso do solo em questão, os fenómenos de acumulação do solo em baixas aluvionares continuará 
a processar-se. 

Os impactes identificados na fase de construção para as áreas de ocupação arbórea mantêm-se na 
fase de exploração, sendo que a sua magnitude e significância poderão ser distintas face à 
necessidade de abate de árvores. Nos terrenos com olival, pomares e soutos, haverá perda 
irreversível de exemplares arbóreos que tenham sido abatidos. 

Neste sentido, tendo em consideração o tipo de afetação verificada no caso dos troços 1 e 2, 
considera-se que a alternativa B se apresenta como mais favorável.  

Por outro lado, para os restantes troços, verifica-se uma afetação expressiva de olival, vinha, áreas 
florestais e áreas agrícolas produtivas, grande parte das quais inseridas em RAN. 

São igualmente afetadas, permanentemente, manchas de matos de características mediterrânicas, 
e de sobro e azinho que assumem, para além de um importante recurso natural, especial 
importância no que diz respeito à paisagem, atendendo que integram o mosaico paisagístico da 
área classificada do ADV.  

É atravessado em grande extensão o Vale Agrícola da Vilariça (correspondendo em grande parte à 
área do Aproveitamento Hidroagrícola do Vale da Vilariça) que se desenvolve no troço 6, com 
especial importância ao nível da economia local, da paisagem agrícola e do património cultural. 

Acresce a ocupação permanente dos solos pela construção das estações de junção (JCT) que afetam 
sobretudo os usos urbanos, incluindo-se aqui as ocupações industriais e turísticas, as ocupações 
florestais e as atividades agrícolas. 

Deste modo, conclui-se que as ações de desmatação das culturas, com o arranque das mesmas, e 
o abate de espécies arbóreas necessário para a preparação da faixa de obra, instalação do 
gasoduto, criação de acessos e implantação da plataforma de trabalho para o atravessamento do 
rio Douro, bem como as restrições impostas na zona da faixa de servidão e na zona de implantação 
das estações de junção (JCT), originam a alteração por perda permanente e ou redução do potencial 
agrológico dos solos, a destruição de manchas contínuas de mato que caracterizam a paisagem 
natural da região do Douro Vinhateiro e a perda económica das populações que subsistem da terra 
e da floresta. 

Neste sentido, concluiu-se que para o fator solo e usos do solo o resultado da avaliação é favorável 
condicionado à alternativa B, para os troços 1 e 2, sendo para os restantes troços desfavorável 



Parecer da Comissão de Avaliação 

Procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental nº 2871 

Gasoduto Celorico – Vale de Frades, Interligação Transfronteiriça 148/156 

atendendo aos impactes negativos, muito significativos e não minimizáveis que se perspetivam 
tanto para a fase de construção como para a fase de exploração.  

Sistemas ecológicos 

Ao nível dos sistemas ecológicos, verifica-se de um modo geral e para a globalidade da extensão do 
gasoduto, a afetação de diversos valores em presença, designadamente: 

 Afetação de áreas de sobro e azinho: troço 1; 

 Afetação de áreas de habitat para flora e fauna com interesse de conservação, 
designadamente matos, linhas de água, afloramentos e florestas de folhosas: troço 1, troço 
3, troço 4, troço 6 e troço 7; 

 Afetação de áreas com afloramentos rochosos, que constituem habitat para flora com 
interesse de conservação: troço 3; 

 Presença de Habitat 91E0 (Florestas aluviais de Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior): troço 
1; 

 Afetação de áreas de sobreiro e azinheira: troço 3; 

 Proximidade a abrigos de quirópteros: troço 1; 

 Afetação de Habitat adequado à ocorrência de lobo: troço 1, troço 2, troço 8 e troço 9; 

 Afetação de espécie (Oenanthe leucura) com relevante interesse e em perigo crítico de 
extinção em Portugal: troço 3; 

 Afetação de áreas de zimbral, sobro e azinhal (Habitat 9560pt1 – Mesobosques de Querci 
e Juniperus oxicedrus): troço 5; 

 Afetação de áreas sujeitas a medidas compensatórias no âmbito do Aproveitamento 
Hidroelétrico do Baixo Sabor: troço 6; 

 Atravessamento do SIC Rios Sabor e Maçãs (PTCON0021) e da ZPE Rios Sabor e Maçãs 
(PTZPE0037) em áreas sensíveis: troço 8 e troço 9; 

 Afetação de ninhos conhecidos de avifauna prioritária, como é o caso da águia-real: troço 
8. 

Neste sentido, tendo em consideração a maior ou menor afetação dos valores ecológicos acima 
descritos, em função da alternativa a selecionar, a avaliação ao nível deste fator ambiental é 
favorável condicionada nos troços 1 (alternativa B preferencial), troço 2 (alternativa A ou B), troço 
3 (alternativa A), troço 4 (alternativa A), troço 5, troço 6 (alternativa B) e troço 7 (alternativa B 
preferencial). 

Contudo, os impactes decorrentes das afetações que abaixo se discriminam não são passíveis de 
minimização satisfatória, pelo que, verificando-se uma incompatibilidade com o disposto no nº. 1, 
do artigo 11.º, do Decreto-Lei n.º 140/99, de 24 de abril, alterado pelos Decretos-Lei n.º 49/2005, 
de 24 de fevereiro e 156-A/2013 de 8 de novembro, o resultado da avaliação é desfavorável para: 

 O Troço 3, alternativa B: tendo em consideração que é afetado habitat favorável para 
Oenanthe leucura; 

 O Troço 6, alternativa A: tendo em consideração a afetação de áreas sujeitas a medidas 
compensatórias no âmbito do Aproveitamento Hidroelétrico do Baixo Sabor e a ocorrência 
de impactes cumulativos decorrentes da afetação de áreas classificadas já 
significativamente afetadas pela implementação desse Aproveitamento Hidroelétrico. O 
atravessamento pelo gasoduto em análise nos locais propostos será propiciador de 
impactes cumulativos com efeitos significativos sobre os sistemas ecológicos em presença; 
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 O Troço 8, alternativa A e B: uma vez que ambas as alternativas atravessam o SIC Rios Sabor 
e Maçãs e a ZPE Rios Sabor e Maçãs em áreas sensíveis, já significativamente afetadas pela 
implementação do Aproveitamento Hidroelétrico do Baixo Sabor, pela afetação do centro 
de atividade da alcateia de lobo-ibérico de Coelhoso-Parada que constitui, em conjunto 
com a alcateia de Outeiro-Pinelo, dois dos melhores núcleos populacionais da espécie 
naquela região e pela afetação de ninhos conhecidos de avifauna prioritária, como é o caso 
da águia-real; 

 O Troço 9, alternativa A e B: tendo em consideração que ambas as alternativas atravessam 
o SIC Rios Sabor e Maçãs e a ZPE Rios Sabor e Maçãs em áreas sensíveis, já 
significativamente afetadas pela implementação do Aproveitamento Hidroelétrico do Baixo 
Sabor, sendo que a alternativa B propõe fazer o atravessamento do rio Maçãs num vale 
muito encaixado, com afloramentos rochosos e com presença de carvalhais muito bem 
conservados, pela afetação da área de atividade da alcateia de lobo-ibérico de Outeiro-
Pinelo que, tal como acima referido, constitui, em conjunto com a alcateia de Coelhoso-
Parada, dois dos melhores núcleos populacionais da espécie naquela região. 

Socio-economia 

Os impactes mais relevantes, associados à fase de construção, prendem-se com as alterações na 
paisagem, qualidade ambiental e de vida das populações, a afetação das acessibilidades e 
circulação locais, os incómodos causados pelas atividades de construção, devido à emissão de 
poeiras, vibrações e ruído, e também com os prováveis constrangimentos na rede viária local, pelo 
afluxo de tráfego de veículos pesados e de maquinarias afetas à obra. Acrescem os impactes 
negativos associados às afetações diretas de terrenos agrícolas devido a movimentação nos 
acessos, a abertura de valas para colocação do gasoduto, especialmente em explorações em 
laboração (perda de rendimento nas explorações agrícolas, provocada pela interrupção da 
atividade produtiva na zona das obras). Inclui-se a afetação das áreas com usos agrícolas arbóreos, 
usualmente ocupados com culturas agrícolas arvenses de considerável valor socioeconómico, dos 
terrenos ocupados com vinha, forrageiras e com uso florestal, para além das atividades associadas 
ao turismo que, consequentemente, serão também afetadas.  

Os impactes positivos nesta fase, associados ao emprego e dinamização da economia local, são 
considerados pouco significativos, por serem temporários.  

Por outro lado, na fase de exploração, os principais impactes positivos traduzem-se nos próprios 
objetivos do projeto, apesar de ser pouco clara a justificação da mais-valia socioeconómica deste 
traçado em termos da futura procura de entidades para assegurar a distribuição local de gás, bem 
como a melhoria da qualidade de vida das populações abrangidas pelo fornecimento de Gás Natural 
e benefícios para as indústrias, pelo que se entende não resultar bem explícito, em que medida, 
este projeto em particular contribui ou vai de encontro ao objetivo previsto no PDIRGN associado 
ao reforço de abastecimento regional.  

A afetação direta dos terrenos agrícolas e possível perturbação de explorações com atividades de 
viticultura, vinicultura, olivicultura, exploração de pomares, agroturismo e turismo rural e cultural, 
são considerados impactes negativos muito significativos, não só devido à perda de área de cultura 
e de rendimento significativo das populações, mas também ao facto acrescido de interferir com a 
paisagem, que deve ser entendida como um todo, e com as atividades tradicionais de conceção de 
produtos regionais, que são fundamentais à valorização e desenvolvimento de outras atividades 
como o turismo, e deste modo, da região. 

Assim, da análise dos impactes do projeto nos vários troços em estudo, considera-se que alguns 
dos impactes negativos identificados apresentam elevada magnitude e significância, tal como a 
ocupação permanente do solo, as restrições e conflitos com usos do solo atuais e futuros, a 
degradação paisagística e visual das zonas atravessadas e respetiva envolvente, a necessidade de 
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manutenção da faixa de servidão, impactes que, apesar de serem também avaliados no âmbito de 
outros descritores específicos, têm, necessariamente, reflexo no âmbito socioeconómico.  

Em acréscimo, considera-se que a execução deste projeto porá em causa a salvaguarda dos valores 
naturais e culturais do ADV, da qual depende a manutenção da classificação deste Bem, Património 
da Humanidade, com consequentes impactes negativos muito significativos no desenvolvimento 
económico e social desta região. 

Do exposto, no que se refere aos 2 primeiros troços do gasoduto em apreço, face às caraterísticas 
das regiões afetadas, considera-se que as duas alternativas em avaliação não apresentam 
diferenças relevantes ao nível regional, sendo os fatores de microescala que diferenciam as duas 
soluções de traçado. O EIA considera que a diferenciação neste fator ambiental se resume à 
ocupação linear de áreas agrícolas, o que, sendo redutor, se acaba por aceitar, no que a estes dois 
troços diz respeito. 

Deste modo, considera-se que a alternativa B é preferencial para o troço 1 e ambas as alternativas 
são equivalentes no caso do troço 2, pelo que a solução sugerida resulta numa avaliação favorável 
condicionada à alternativa B, para estes dois troços, atendendo igualmente ao resultado da 
comparação de alternativas apresentada no EIA. 

Por outro lado, no que aos restantes troços diz respeito, considera-se que as alternativas 
apresentadas para o traçado do projeto, comportam impactes negativos significativos a muito 
significativos, não passíveis ou de difícil minimização, designadamente no que respeita ao 
desenvolvimento socioeconómico local e regional, concretamente ao colocar em causa a 
salvaguarda dos valores naturais e culturais do ADV, da qual depende a manutenção da classificação 
deste Bem, Património da Humanidade.  

Neste seguimento, realçando-se a afetação inaceitável e irreversível de valores naturais e culturais, 
assim como de diversas atividades, em vários troços do traçado, independentemente das 
alternativas previstas, o resultado da avaliação é desfavorável nos troços 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9.  

Património cultural 

A aceitação do projeto deste gasoduto, tal como foi apresentado, implica a aceitação da afetação 
direta de parte do bem classificado como Património Mundial e Monumento Nacional (ADV e 
respetiva Zona Especial de Proteção) que se considera certa, permanente e irreversível, 
constituindo esta um impacte muito significativo. 

Este projeto constitui a intrusão de uma infraestrutura com carácter industrial, descaracterizadora 
do território e dos seus usos, comprometendo a integridade e o carácter, nomeadamente visual, 
desta Paisagem Cultural do ADV com Valor Universal Excecional.  

O projeto poderia assim ter equacionado outras opções de desenvolvimento do seu traçado que 
envolvessem a análise de outros corredores que minimizassem e evitassem a afetação da Paisagem 
Cultural, bem como da respetiva Zona Especial de Proteção. 

Refira-se que os impactes causados na paisagem da área classificada do ADV e respetiva Zona 
Especial de Proteção são evidenciados nos contributos recebidos, já numa fase posterior à Consulta 
Pública, nomeadamente de outras entidades oficiais nacionais, como o Instituto do Vinho e da 
Vinha, o Turismo de Portugal, a Universidade de Trás-os-Montes e do Alto Douro, a Fundação do 
Museu do Douro e organizações não-governamentais de relevo na matéria como o ICOMOS 
Portugal, além de vários stakeholders locais, nomeadamente proprietários de quintas, que se 
opõem de forma veemente à concretização do projeto. 

A intenção de implantar este projeto no ADV e respetiva Zona Especial de Proteção - alternativas A 
e B, situados nos troços 3, 4, 5 e 6 - não é consentânea nem compatível com os valores de 
salvaguarda e de valorização que presidiram à classificação do bem como Património Mundial. 
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Considera-se assim que o projeto do Gasoduto induzirá um impacte direto, negativo, muito 
significativo e dificilmente minimizável ou compensável no ADV, inscrito na Lista do Património 
Mundial da UNESCO como Paisagem Cultural a 14 de dezembro de 2001. 

Assim, de acordo com o acima exposto, o resultado da avaliação para este fator ambiental é 
desfavorável aos troços 3, 4, 5 e 6. Quanto aos restantes troços, tendo em consideração a 
caraterização do ambiente e a avaliação de impactes relativamente ao património cultural, 
considera-se passível de aceitação a concretização parcial deste projeto no que concerne à 
alternativa B para os troços 1, 2, 7, 8 e 9, condicionada à implementação de medidas de 
minimização. 

Paisagem  

A área de estudo tende a situar-seà aà lasseà deàQualidadeà Visualà Elevada .àDeà sulà pa aà o te,à
regista-se, progressivamente, maior predominância desta classe. Destacam-se as Terras de Macedo 
de Cavaleiros, nos Vales do Sabor e rio Maçãs e na Terra Quente Transmontana, Vale do Douro e 
Baixa da Vilariça. Estas áreas são na sua maioria expressivas, quer em área quer na sua continuidade 
territorial. Neste contexto, importa destacar em particular o rio Douro e o Vale da Vilariça, pois são 
áreas que se consideram como tendo níveis de qualidade cénica superiores e, nesse sentido, 
ap ese ta à Qualidadeà Visualà Muitoà Elevada .à Pa teà daà eaà deà estudoà i se e-se no ADV, 
Património da Humanidade, assim como na Zona de Proteção Especial do referido Bem, cujo valor 
é amplamente reconhecido. 

Para a qualidade visual deste território muito contribuem as características mais singulares da 
fisiografia - cumeadas estreitas, elevações e linhas de água -, como as diversas culturas arbóreas - 
olival, pomares, sobro, azinho, carvalhal, castanheiros, folhosas - e não arbóreas - vinha, culturas 
anuais, pastagens/lameiros - como também as áreas mais naturalizadas - galerias ripícolas, matos, 
matos com afloramentos e afloramentos proeminentes e singulares. 

Não só estes elementos têm a si só associado um valor visual intrínseco elevado, ou mesmo muito 
elevado, como a sua distribuição, a sua proporção, a forma e dimensão das parcelas, o arranjo 
espacial entre si, mais intrincado ou não, contribuem para a formação de padrões únicos, ao longo 
da área de estudo e, consequentemente, no interior, e ao longo, dos corredores em análise. 

A pontuar o território, e representando um contributo muito importante para o reforço do valor 
cénico, ocorrem diversas quintas. É no interior destas quintas que, por vezes, a morfologia do 
terreno vai sendo transformada em socalcos para acolher a vinha e mais pontualmente o olival. São 
unidades territoriais singulares que vão imprimindo um valor cultural e, em simultâneo, 
humanizando a paisagem no sentido da consolidação de um território, como hoje o conhecemos, 
cujo valor é muito elevado, como é o caso do ADV e Zona Especial de Proteção. 

A afetação da integridade do espaço físico das quintas traduz-se na sua fragmentação espacial e, 
consequentemente, ocorre ou potencia, uma clara perda de valor cénico. Por outro lado, o seu 
seccionamento, e a existência de uma faixa não cultivada, têm a si associados riscos para a 
sustentabilidade das referidas quintas, podendo comprometer a sua viabilidade/existência no 
futuro, situação substancialmente mais grave, quando se trata de quintas históricas. 

Na fase de construção, o desenvolvimento do projeto reflete-se, numa primeira fase, sob a forma 
de uma intrusão visual determinada, fundamentalmente, pela presença de máquinas e 
equipamentos, ao longo de uma extensão com cerca de 1 km. Progressivamente, as referidas ações 
vão-se também traduzindo em alterações diretas/físicas, resultantes da desmatação, 
desflorestação e da alteração da morfologia natural ou dos socalcos que poderão ser arrasados. O 
impacte que o projeto tem no seu todo, ou nalguns dos corredores, no caso do abate de árvores é 
de muito elevada magnitude.  



Parecer da Comissão de Avaliação 

Procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental nº 2871 

Gasoduto Celorico – Vale de Frades, Interligação Transfronteiriça 152/156 

Estas alterações, por sua vez, vão-se também constituindo como impactes visuais de significância 
variável, sendo mais graves nos territórios que tenham a si associado maior valor cénico a par 
também da maior exposição visual a observadores potenciais. 

Da análise dos corredores, em todos se registam, potencialmente, impactes significativos e/ou 
muito significativos. Por vezes pontuais, por vezes sobre áreas significativas. Por vezes 
minimizáveis, com a manutenção da diretriz proposta, ou mesmo passíveis de redução substancial, 
com a alteração da diretriz, e por vezes de todo não minimizáveis.  

Algumas alterações diretas/físicas, e consequentemente visuais, introduzidas na paisagem na fase 
de construção, transitam para a fase de exploração, mantendo-se nela de forma permanente e 
irreversível.  

Destaca-se neste contexto, a presença da faixa de servidão assim como todas as alterações 
efetuadas sobre o relevo ou sobre afloramentos rochosos. 

A faixa destacar-se-á pelo contraste com a envolvente e pela disrupção que provoca, 
fundamentalmente, nas áreas florestais mais densas e menos regulares na plantação, como é 
também o caso das culturas extensivas. No caso particular do atravessamento dos cursos de água, 
quase sempre com galerias ripícolas bem desenvolvidas, por vezes densas, a destruição dos troços, 
operada na fase de construção, traduz-se na sua descontinuidade física e visual, uma vez que não 
pode voltar a ser reposta. São situações que contribuem para a redução da qualidade visual, mesmo 
quando as áreas arborizadas se revestem de menor qualidade visual. 

No caso das parcelas agrícolas, com culturas como a vinha e o olival, a faixa representa o 
seccionamento de milhares de parcelas, onde o alinhamento da faixa é muito frequentemente 
disruptivo com a orientação das linhas das culturas e das parcelas. Tal traduz-se numa alteração 
visual do mosaico cultural. É uma faixa de terreno, linearizada, que permanece para toda a fase de 
exploração, onde espécies arbustivas e arbóreas, como os bacelos ou a oliveira, não podem ser de 
todo plantados e cultivados durante toda a fase de exploração numa faixa de 10 m de largura. 

Considera-se ser necessário que o traçado seja trabalhado, e muito pormenorizado, com base, e 
sobre os valores existentes no território, e não segundo alinhamentos retos com desenvolvimento, 
por vezes de quilómetros, sem qualquer inflexão. 

O traçado deveria genericamente: evitar parcelas agrícolas com árvores, povoamentos mais densos 
e maduros; deve desenvolver-se o mais junto a orlas florestais; sobrepor a faixa de obra aos 
caminhos existentes a partir dos quais a obra se pode realizar; sobrepor-se às extremas das parcelas 
agrícolas, desde que não compartimentadas por sebes; sobrepor-se às entrelinhas de árvores 
(olival, souto, montado), ou seja paralelo às fiadas de árvores; atravessar as parcelas nas suas 
menores secções; atravessar as zonas de menor densidade de elementos arbóreos ou de 
plantações mais novas e evitar os afloramentos rochosos ou cristas mais singulares. 

Neste sentido, o resultado da avaliação é favorável para o troço 1 (alternativa A e B), troço 2 
(alternativa A e B), troço 7 (alternativa A e B), troço 8 (alternativa B, desde que o atravessamento 
do rio Sabor se realize em cima da linha do limite sul do corredor proposto, ou próximo, para sul, 
cerca de 100 m máximo, mas fora do corredor) e troço 9 (alternativa A, desde que o atravessamento 
do rio Maçãs se desenvolva sobre a linha do limite norte do corredor proposto, entre o PK 76+000 
e o PK 77+000). Já para o troço 3 (alternativa A e B), troço 4 (alternativa A e B), troço 5, troço 6 
(alternativa A e B), troço 8 (alternativa A) e troço 9 (alternativa B) o resultado da avaliação dos 
impactes paisagísticos do projeto é desfavorável. 

Recursos hídricos 

Relativamente a interferências com o Domínio Hídrico, ambos as alternativas têm implicações nos 
recursos hídricos, tanto para a fase de construção, como para a fase de exploração. 
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Igualmente, na qualidade da água, dadas as caraterísticas do presente projeto, não se prevê que 
venham a ocorrer impactes ambientais relevantes. 

Neste sentido, os impactes ambientais, resultantes das várias fases do projeto, consideram-se 
globalmente negativos mas de baixa significância se adotadas as adequadas medidas de mitigação. 

Geologia 

Os principais impactes na geologia ocorrem na fase de construção, sendo por isso considerados 
como impactes temporários, localizados e em grande parte passÍveis de serem minimizados. 

Salienta-se, contudo, que a maior parte do traçado (Quintela de Lampaça a Celorico da Beira) está 
implantada na zona de falha da Vilariça, de direção NNE-SSW, com uma extensão reconhecida de 
250 km, entre Pueblo de Sanábria (Espanha), a norte, e Unhais da Serra, a sul (Cabral 1995). Esta 
falha, considerada ativa, tem sismicidade histórica associada, portanto é passível de gerar 
sismicidade. Tal constitui uma forte condicionante ao projeto, que embora não o inviabilize do 
ponto de vista técnico, irá condicionar fortemente o seu desenvolvimento e execução. De facto 
constata-se que de todas as opções possíveis para a implantação do gasoduto Celorico - Vale de 
Frades a escolha do presente traçado se apresenta, do ponto de vista geológico, como a 
tecnicamente mais complexa. 

Qualidade do ar 

Considera-se, do ponto de vista da qualidade do ar, que ambas as alternativas de traçado são 
igualmente viáveis para os troços em avaliação, não se identificando impactes que impliquem a 
seleção de qualquer das alternativas. 

No que diz respeito aos pareceres solicitados a entidades externas, verifica-se que nenhum assume 
qualquer posição desfavorável ao projeto do Gasoduto Celorico – Vale de Frades, Interligação 
Fronteiriça. 

Não obstante, tanto o parecer da EDP Produção, como o parecer da APDL alertam para potenciais 
conflitos entre este projeto e outros projetos previstos ou em curso, como seja a afetação de áreas 
sujeitas a medidas compensatórias no âmbito do procedimento de AIA do Aproveitamento 
Hidroelétrico do Baixo Sabor pelos troços 6, 8 e 9, no caso da EDP Produção e a eventual 
interferência da localização da travessia do rio Douro do gasoduto com futuras ampliações do cais 
da Foz do Sabor e preservação da praia fluvial existente na Foz do Sabor, bem como com o projeto 
deà ála ga e toàeàáp ofu damento do Canal de Navegação do rio Douro no troço Ilha do Saião – 
Foz do Sabor – Po i ho ,à oà asoàdaàáPDL. 

Refere a APDL que o alargamento e aprofundamento do canal de navegação do rio Douro será 
executado com recurso a explosivos no troço previsto para atravessamento do rio Douro pelo 
gasoduto podendo trazer impactes cumulativos associados, nomeadamente com interferência 
direta nos resultados individuais de cada um dos programas de monitorização ambiental a que cada 
projeto estará obrigado. Acresce que esta entidade considera que deverão ser definidas, desde já, 
as medidas de segurança a adotar, na eventualidade do projeto do gasoduto ser implementado em 
fase anterior à do seu projeto de alargamento e aprofundamento do canal de navegação. 

Relativamente à potencial interferência do presente projeto com as áreas sujeitas a medidas 
compensatórias do Aproveitamento Hidroelétrico do Baixo Sabor, refere a EDP Produção que, de 
um modo geral, concorda com as medidas apresentadas no EIA para compatibilização dos projetos, 
solicitando que seja disponibilizada informação regular sobre o andamento do presente projeto e 
sobre as eventuais afetações das medidas compensatórias do Aproveitamento Hidroelétrico do 
Baixo Sabor e respetivas medidas de compatibilização entre ambos os projetos, de forma a poder 
pronunciar-se. 

No âmbito da consulta pública salienta-se o parecer do Turismo de Portugal, que informa, no que 
diz respeito às alternativas apresentadas, tendo em conta que os corredores e traçados em estudo 
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que abrangem o ADV são um troço comum, o troço 5, que a solução mais benéfica para o sector do 
turismo será a que salvaguarde mais favoravelmente os descritores paisagem e património cultural. 

Considera, ainda, que do ponto de vista do Turismo, e sendo o ADV classificado como Património 
Mundial e face à beleza da paisagem, deverá ser ponderado um peso superior a este impacte na 
paisagem cultural. 

Destaca-se igualmente o parecer da DRAP Norte, que alerta para o facto de, no corredor definido 
para o estudo, existir um considerável número de agricultores que se encontram com projetos 
executados ou em execução, financiados por fundos públicos, através de vários programas 
comunitários, em relação aos quais é de crucial importância que os impactes da execução do 
projeto do gasoduto em apreço sejam minimizados. 

De referir ainda, no âmbito da auscultação das partes interessadas que, tal como já referido noutras 
partes do presente parecer, foi promovida uma reunião de esclarecimento, realizada a 29 de julho 
de 2017, face às diversas preocupações manifestadas por vários proprietários/representantes 
legais de Quintas localizadas na envolvente do projeto, fora do período de consulta pública. No 
seguimento, foram recebidas 15 exposições consideradas para efeitos da presente avaliação. 

De notar que a significativa participação dos principais stakeholders da Região Duriense, ainda que 
fora do período previsto para a consulta pública, resultou numa pronúncia unânime e 
veementemente em sentido desfavorável à realização do projeto, destacando-se a exposição do 
Co selhoà I te a io alà dosà Mo u e tosà eà “ítiosà ICOMO“ à ueà o side aà que este projeto 
constitui uma agressão ao bem, devendo ser procurado um traçado alternativo fora da Região 
De a adaàdoàDou o .àRefe e ,àai da,à ueàoàt açadoà e àavaliação atravessa o Vale da Vilariça, 
com singular importância ao nível da paisagem agrícola e do património cultural, bem como outras 
zonas naturais protegidas .à 

Refira-se, quanto à afetação do ADV e respetiva Zona Especial de Proteção por parte do projeto em 
apreço, que o conjunto dos impactes negativos, decorrentes da fase de construção, alguns dos 
quais prolongando-se para a fase de exploração, acarretam uma perda irreversível de áreas 
naturais, seminaturais, agrícolas e florestais, devido à criação de um novo espaço canal, sujeito a 
uma servidão, pela construção do gasoduto. 

A interferência do projeto com esta região, afeta de forma expressiva, dada a extensão do projeto, 
os atributos naturais e culturais que conferem o Valor Universal Excecional ao ADV destacando-se 
os matos e matas, o olival, a vinha, as galerias ripícolas, as quintas e os pomares. 

Por outro lado, considera-se que a construção do gasoduto configura uma alteração permanente 
na paisagem possuindo, em ambas as alternativas, forte exposição visual a partir do rio, das 
infraestruturas viárias e de pontos de interesse turístico e patrimonial.  

A implementação do projeto afeta locais de elevada importância e sensibilidade ecológica, 
importantes manchas de matos e matas, que para além de constituírem um recurso natural e 
económico da região, assumem especial importância no que diz respeito à paisagem do ADV e 
respetiva Zona Especial de Proteção, atendendo que integram o seu mosaico paisagístico. 

Igualmente o local de atravessamento do rio Douro, que se assume como elemento estruturador 
de todo o ADV, no troço comum, apresenta do lado do Monte Meão declives muito acentuados, 
afloramentos rochosos e um coberto vegetal importante do ponto de vista ecológico e paisagístico. 

A reposição do coberto vegetal, embora possa ocorrer, demorará anos e algumas espécies 
arbóreas/arbustivas possuem um crescimento lento pelo que serão necessários vários 
anos/décadas a atingir um porte semelhante à atual. 

Acresce que o projeto atravessa de forma expressiva o Vale da Vilariça que possui uma importância 
ao nível económico, da paisagem agrícola e do património cultural. 
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Assim, face ao exposto ao longo deste parecer, a Comissão de Avaliação emite parecer técnico 
desfavorável à globalidade do projeto Gasoduto Celorico - Vale de Frades, Interligação 
Transfronteiriça, atendendo à tipologia de projeto e à sensibilidade inerente à maior parte do 
traçado proposto, salientando-se:  

 As vulnerabilidades encontradas na própria justificação do projeto, seja no que se refere 
ao reforço da segurança de abastecimento regional, seja no alinhamento com a estratégia 
europeia de criação de infraestruturas de gás que promovam a interligação das redes 
nacionais de gás, seja na seleção desta alternativa de traçado decorrente da AAE do PDGIRN 
2014-2023;  

 As diversas pronúncias prévias no âmbito da AAE do PDIRGN 2014-2023, conforme 
transmitido à Comissão de Avaliação pela CCDR Norte, alertando para a necessidade de, 
antes do desenvolvimento do projeto de execução, serem equacionadas outras alternativas 
de traçado que não interfiram com a área que é Monumento Nacional e que integra o 
Património Mundial, dado que eram, desde logo, expectáveis impactes nos atributos 
culturais e naturais que conferem Valor Universal Excecional ao ADV, e que muito 
dificilmente seriam passíveis de mitigação ao nível do projeto;  

 Que as ações para preparação da faixa de obra para instalação do gasoduto e as restrições 
impostas na zona da faixa de servidão e da zona de implantação das estações de junção 
originarão:  

 A afetação expressiva de matos mediterrânicos, olival, vinha, áreas florestais e áreas 
agrícolas produtivas, grande parte das quais inseridas em Reserva Agrícola Nacional, 
com destaque para o Vale da Vilariça;  

 A alteração por perda permanente e/ou redução do potencial agrológico dos solos, 
que originam a afetação, permanentemente, de importantes manchas de matos de 
características mediterrânicas que caracterizam a paisagem natural da zona, e de 
Sobro e Azinho que assumem, para além de um importante recurso natural, especial 
valor no que diz respeito à paisagem, atendendo a que integram o mosaico 
paisagístico da área classificada do ADV;  

 Os impactes negativos, significativos, não minimizáveis ou de muito difícil 
minimização identificados ao nível de diversos descritores que abrangem 
essencialmente os troços 3, 4, 5, 6, 7, 8, e 9. 

 Que do ponto de vista geológico, se ter considerado que, de todas as opções possíveis para 
a implantação do gasoduto Celorico - Vale de Frades, a escolha do presente traçado se 
apresenta como a tecnicamente mais complexa; 

 Que os impactes sobre o ADV e Zona Especial de Proteção, ao nível da afetação física (por 
destruição) dos atributos que conferem Valor Universal Excecional ao ADV não são 
minimizáveis, de acordo com os critérios para avaliação dos impactes elencados no Guia 
ICOMOS; 

 A pronúncia desfavorável à realização do projeto resultante da significativa participação 
dos principais stakeholders da Região Duriense; 

Acresce que, embora não tenham sido identificados impactes ambientais negativos que 
inviabilizassem, por si só, a implementação dos troços 1 e 2 do projeto em questão, considera-
se que a linearidade da infraestrutura em causa e as condicionantes presentes ao longo de 
grande parte da extensão do território atravessado não se coadunam com uma aprovação 
parcelar do traçado. 
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Na sequência da avaliação desenvolvida, e em cumprimento do disposto no artigo 18.º, n.º 1 
do Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de outubro, na sua redação atual, procedeu-se também 
à determinação do índice de avaliação ponderada de impactes ambientais. Em resultado, foi 
determinado um índice de valor 5, conforme descrito no anexo III, valor que se considera 
refletir adequadamente a avaliação qualitativa efetuada. 
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EDP - Gestão da Produção de Energia, S.A. 
Direção de Sustentabilidade 

R. Ofélia Diogo da Costa, 39 

4149-022 Porto - PORTUGAL 

Tel. (351) 220 013 000 

Fax. (351)220 012 090 

E-mail: edpproducao@edp.pt Agência Portuguesa do Ambiente 

Rua da Murgueira, 9/9A - Zambujal 

Ap. 7585 - 2610-124 Amadora 

Sua referência Sua comunicação Nossa referência Data 

S025584-201704- Carta 52/17/DST 26-5-2017 

DAIA.DAP 

Assunto: Processo de Avaliação de Impacte Ambiental nR 2871. Gasoduto Celorico - Vale de Frades, 

Interligação Transfronteiriça. Parecer EDP Produção 

Exmos. Senhores. 

Em resposta ao ofício de V. Exas., com a referência S025584-201704-DAIA.DAP, de 2017-05-04, relativo ao 

Projeto em assunto, informamos que o mesmo não afeta as infraestruturas existentes detidas e/ou 

exploradas pela EDP - Gestão da Produção de Energia, S.A. 

Para além da análise da influência do Projeto em assunto nos centros produtores detidos/explorados pela 

EDP - Gestão da Produção de Energia, S.A., verificámos também a afetação do Projeto nas áreas sujeitas a 

Medidas Compensatórias no âmbito do procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental do 

Aproveitamento Hidroelétrico do Baixo Sabor (AHBS). 

No capítulo 2.7.1. do Aditamento ao Estudo de Impacte Ambiental (NÚMERO DE DOCUMENTO: G-14000-

000001) é apresentada a avaliação da eventualidade do projeto afetar áreas sujeitas a Medidas 

Compensatórias no âmbito do procedimento de AIA do AHBS e também as medidas propostas para a 

compatibilização dos Projetos, em caso de afetação. 

Verifica-se que existe a sobreposição do Projeto do Gasoduto (corredores e traçados analisados no Estudo 

de Impacte Ambiental) com áreas sujeitas a Medidas Compensatórias no âmbito do AHBS, nomeadamente 

do Troço 6, do Troço 8 e do Troço 9. No entanto, são apresentadas medidas para a compatibilização dos 

Projetos, com as quais, de um modo geral, estamos de acordo. 

Assim, propomos que a EDP - Gestão da Produção de Energia, S.A. obtenha informação regular sobre o 

andamento do Projeto e sobre as eventuais afetações do Projeto nas Medidas Compensatórios do AHBS e 

respetivas medidas de compatibilização entre os Projetos, de forma a poder pronunciar-se. 

>có—vi' 
EDP - Gestão da Produção de Energia, S.A. 

Sede Social: Av. 24 de Julho, nfi 12 1249-300 LISBOA 

Matrícula CRC Lisboa n.^3861 NIPC 503293695 Capital Social: € 1263 285 505 



Manifestando a nossa inteira disponibilidade para qualquer esclarecimento complementar, apresentamos 

os nossos melhores cumprimentos, 

Direção de Sustentabilidade 

Nuno Portal 

(Diretor) 

Nossa referência 

Carta 52/17/DST 

Data 

26- 5- 2017 

Pág. 

2 



Parecer da Comissão de Avaliação 

Procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental nº 2871 

Gasoduto Celorico – Vale de Frades, Interligação Transfronteiriça 

 

 

 

ANEXO II: Exposições recebidas fora do período de consulta 

pública 
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carlos.marques@anacom.pt; geral@beiradouro.pt; casadodouro32@gmail.com; clmendes@cp.pt; roteixeira@cp.pt; 

jamachado@cp.pt; clara.cabral@mne.pt; lurdes.carvalho@mne.pt; osousa@culturanorte.pt; 

fazevedo@culturanorte.pt; franciscolopes.cml@gmail.com; auroraribeiro@desteque.pt; geral@dourohistorico.pt; 

catarina@dourosuperior.pt; antonioponte@culturanorte.pt; manuelcardoso@drapn.mamaot.pt; 

josepereira@drapn.mamaot.pt; delegado.dsrn@dgeste.mec.pt; paula.vieira@dgeste.mec.pt; jlousado@estgl.ipv.pt; 

esrgl.pres@estgl.ipv.pt; geral@museudodouro.pt; fundacaoedp@edp.pt; elizabete.basilio@edp.pt; 

eduardo.alves@icnf.pt; anabela.dias@iefp.pt; delegacao.norte@iefp.pt; geral@inac.pt; cristina.santos@inac.pt; 

presidencia@ivv.min-agricultura.pt; rfaustino@ivv.min-agricultura.pt; cpires@ivdp.pt; ivdp@ivdp.pt; 

orlando@ipb.pt; ipb@ipb.pt; raquel.maia@apdl.pt; ladpm@sapo.pt; quinta@quinta-casa-amarela.com; 

mlamego.diretor@culturanorte.pt; evelinepereira@arte-coa.pt; nerba@nerba.pt; direccao@nervir.pt; 

geral@nervir.pt; helder.moura@infraestruturasdeportugal.pt; fernanda.praca@turismodeportugal.pt; 

melchior.moreira@portoenorte.pt; presidente@unidouro.pt; ilidiocarlossantos@gmail.com; jrebelo@utad.pt; 

reitoria@utad.pt; antoniombarreto@sapo.pt; andresenteresa@gmail.com; rosa.amador@advid.pt; 

arviana@refer.pt; abaptist@utad.pt; fontain@utad.pt; sjmlsantos@sapo.pt; luis.reis@portugalglobal.pt; 'Antonio 

Marquez Filipe (Antonio Marquez Filipe)' <amf@symington.com>; 'antonio saraiva (antonio saraiva)' 

<antonio.saraiva@rozes.pt>; daniel.nomdedeu@sogevinus.com; jorge dias <jdias@grancruz.pt>; Jose Teles da Silva 

<j.teles@niepoort.pt>; Luis Sequeira <luis.sequeira@fladgatepartnership.com>; 'Sogevinus' 

<Maria.Ceu@sogevinus.com> 

Assunto: Re: Posição para alteração do traçado do gasoduto Celorico Vale de Frades 

 

Exmas(os) Sras(es) 

Após consulta a Empresários da Região a HTDOURO-Associação de Empresários de Hotelaria e Turismo do Douro, 
subscreve a carta à Agência Portuguesa do Ambiente apresentada pela AEVP. 

Como tem sido ao longo destes vinte anos, a HTDOURO estará sempre na primeira linha da defesa do nosso 
Património. 

Respeitosos cumprimentos 

A Direção 

José António Fernandes 

 

 

--- 
HTDOURO - Associação de Empresários de Hotelaria e Turismo do Douro 

Largo dos Bancos, Edifício do Turismo do Porto e Norte de Portugal  

5100 - 099 Lamego 

Tlm: 00351967260401 

 

aehtdouro@gmail.com ou geral@htdouro.com 

 

www.facebook.com/htdouro/ 

A 2017-07-27 15:56, Isabel Marrana escreveu: 

Exmos Senhores 

No seguimento do combinado na passada reunião do Conselho Consultivo da Missão do Douro, venho 

solicitar a vossa tomada de posição relativamente ao pedido de alteração do traçado do gasoduto de Celorico 

– Vale de frades no sentido de proteger a Região Demarcada do Douro e o Património Mundial. 
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Como representantes de instituições que assumiram a responsabilidade de proteção do Bem, cabe-nos tomar 

posição nesta matéria, solicitando à Agência Portuguesa do Ambiente a alteração do traçado proposto, 

protegendo assim a RDD da agressão inequívoca à paisagem que a construção deste gasoduto provocará. 

Solicitamos assim que até ao dia 04 de Agosto façam chegar à APA a vossa posição. 

Junto em anexo a posição tomada pela AEVP nesta matéria. 

Agradecemos desde já e apresentamos os nossos melhores cumprimentos 

 

Isabel Marrana 
Directora Executiva 
Associação das Empresas de Vinho do Porto 
Rua Dr. António Granjo, 207 
4400-124 Vila Nova de Gaia 
Tel.: +351 223745520 Fax: +351 223705400 
Website: www.aevp.pt  
e-mail: isabelmarrana@aevp.pt  

“Seja responsável. Beba com moderação.”  

“Be responsible. Drink in moderation.”  

 

O SIMBOLO "WINE IN MODERATION.EU" É O LOGOTIPO DO PROGRAMA PAN-EUROPEU PARA  

PROMOVER O CONSUMO MODERADO DE VINHO. MAIS INFORMAÇÃO EM www.wineinmoderation.eu  

 

� Antes de imprimir este e-mail pense se é necessário fazê-lo. Help save paper - do you really need to 
print this email? 

 

























A LADPM e o Gasoduto no Douro Património Mundial 
 

De acordo com os seus Estatutos a Liga dos Amigos do Douro Património Mundial 
(LADPM), ciente da sua utilidade pública, visa contribuir para a salvaguarda, 
preservação, valorização e projecção dos atributos de Património Mundial do Alto 
Douro Vinhateiro, conforme reconhecimento, delimitação e critérios da UNESCO e, em 
especial, contribuir para o desenvolvimento social, cultural e económico desta região e 
dos seus habitantes, bem como das regiões vizinhas. A sua actuação deve desenrolar-se 
na colaboração com todas as pessoas singulares ou colectivas com vista aos fins 
mencionados antes e a sua intervenção pública deve desenvolver-se contra 
descaracterizações, desvirtuamentos, protelamentos, ou quaisquer outras formas de 
actuação ou omissão que possam lesar o conceito de Património Mundial.  
 
Tendo em conta estes objectivos, estamos num momento crucial em que a LADPM 
deve actuar colaborativamente com as várias entidades singulares e colectivas que se 
têm manifestado contra o projecto de construção pela REN de um Gasoduto entre 
Celorico da Beira e Vale de Frades, uma vez que o dito gasoduto vai descaracterizar a 
paisagem de parte da região do Alto Douro Vinhateiro classificada como Património 
Mundial da UNESCO.   
 
Acresce que este projecto, ainda que já possua um Estudo de Impacte Ambiental 
terminado em 26 de Janeiro de 2016, tem vindo a ser preparado sem a devida 
auscultação dos potenciais prejudicados pelo mesmo – os durienses – que parecem ter 
sido informados do processo tardiamente, o mesmo tendo acontecido com entidades 
como o ICOMOS, o que não se compreende de todo. Seria também importante que se 
soubesse se a Direção Geral do Património Cultural já foi consultada uma vez que 
segundo esta “A classificação alarga o seu âmbito estratégico através da constituição de 
zonas gerais e especiais de proteção, servidões administrativas nas quais não podem ser 

concedidas licenças para obras de construção sem prévio parecer favorável da 
administração do património cultural competente, e que podem incluir zonas non 

aedificandi (ZNA – zonas onde é proibido qualquer tipo de construção), destinadas à 
criação de tamponamentos que levem à minimização de impactos construtivos ou à 
salvaguarda de solos arqueológicos.”  
 
Assim, a LADPM, corroborando as posições de muitos outros parceiros dos Conselhos 
Coordenador e Consultivo da Missão Douro, requere ao Governo e demais entidades 
competentes que o traçado saia fora da região protegida ou que pelo menos venha a ser 
construído com um percurso alternativo, não comprometedor da classificação do Douro 
como Património Mundial da UNESCO. 
    
            A Direcção da LADPM 
 





Á
AGÊNCIA PORTUGUESA DO AMBIENTE

Vila Nova de Foz Côa, 17 de Julho de 2017

Assunto: Projeto do “Gasoduto Celorico-Vale de Frades, Interligação Transfronteiriça”

Exmos. Senhores,

No seguimento da reunião de esclarecimento ocorrida nas instalações da CCDRN no passado dia 29 
de Junho vimos, pela presente, informar que somos totalmente contra o traçado do projeto da 
REN - Gasodutos, SA. referido em epígrafe quanto à sua passagem pela Região Demarcada do 
Douro e pelo Alto Douro Vinhateiro.

No início do mês de Junho fomos informados pelo nosso vizinho e proprietário da Quinta do Vale 
Meão sobre o projecto da construção de um gasoduto que iria atravessar a Região Demarcada do 
Douro junto à Foz do Sabor, passando pelo cabeço do Monte Meão e seguindo pelo Vale da Vilariça, 
em direcção a Macedo de Cavaleiros.

Há 14 gerações que a família van Zeller está ligada ao Douro e ao comércio de vinhos, tendo 
adquirido há 3 anos uma quinta no Concelho de V.N.de Foz Côa e constituído uma nova empresa, a 
“Quinta do Saião - Soc. Agr. e Com. de Vinhos, Lda.”.

Paralelamente, outra empresa da família, a Barão de Vilar - Vinhos, SA., adquiriu 14 hectares de 
vinha no Vale da Vilariça no final de 2015 onde, precisamente, está prevista a passagem do referido 
gasoduto.

A Quinta do Saião está a fazer fortes investimentos na quinta tendo, inclusivamente, concorrido a 
fundos europeus ao abrigo do Portugal 2020 e do PDR 2020 para a instalação de uma unidade de 
Enoturismo, projecto que já foi aprovado e que está em curso, estando previsto a sua conclusão para 
o 1º semestre de 2019.

No âmbito destes projetos desenvolvemos um Estudo de Sustentabilidade Ambiental (do qual 
juntamos cópia) para preservar a Natureza e o ecossistema existentes na quinta e na sua 
envolvência.

Ao analisarmos o traçado do gasoduto no atravessamento da Região Demarcada do Douro 
verificamos que somos afectados, directa e indirectamente, pelo impacto visual e ambiental que a 
construção do mesmo terá. Só quem nunca navegou pelo rio Douro no ponto onde está previsto 
a passagem do gasoduto poderia ter a ousadia de projectar a travessia naquele lugar 
“imaculado”.

QUINTA DO SAIÃO - Sociedade Agrícola e Comercial de Vinhos, Lda. 
Núcleo de Acolhimento de Empresas de Stª Cª Vilariça, Lote 10 5360-170 SANTA COMBA DA 

VILARIÇA, VILA FLOR - Contribuinte nº 510 469 663 - sofia.zeller@gmail.com - Tlm 913369309

http://V.N.de
mailto:sofia.zeller@gmail.com
mailto:sofia.zeller@gmail.com


A Quinta do Saião, que está localizada dentro de 2 patrimónios da UNESCO, o “Alto Douro 
Vinhateiro” e “Gravuras Rupestres de Foz Côa”, vê-se confrontada com inúmeras exigências, 
nomeadamente na preservação dos matos mediterrânicos, olivais, organização da plantação de 
vinhas, amendoais, edificações, etc.

Muito embora, por vezes, estas exigências nos criem entraves e aumento de custos financeiros, 
aplaudimos as medidas restritivas que procuram manter a genuinidade, autenticidade e a 
sustentabilidade sócio-económica da Região Demarcada, únicas vias para a afirmação das 
populações locais e dos produtos únicos da região: vinho, azeite, amêndoa, paisagem e turismo.

Parece-nos, no mínimo, injusto que um projecto como o do “Gasoduto” supra-citado, venha afectar 
tanto a Região Demarcada do Douro e o Alto Douro Vinhateiro, indo, precisamente, na direcção 
oposta a tudo o que tem estado a ser feito para evitar mais agressões a este Património da 
Humanidade.

Esperamos desta forma sensibilizar os decisores a emitirem parecer negativo à construção deste 
gasoduto na Região Demarcada do Douro.

Os nossos melhores cumprimentos,

__________________________
Álvaro van Zeller - Gerência

cc:  CCDRN, REN, DGPC, DRC Norte, UNESCO Portugal e todos os representantes legais das 
quintas presentes na aludida reunião.  

QUINTA DO SAIÃO - Sociedade Agrícola e Comercial de Vinhos, Lda. 
Núcleo de Acolhimento de Empresas de Stª Cª Vilariça, Lote 10 5360-170 SANTA COMBA DA 

VILARIÇA, VILA FLOR - Contribuinte nº 510 469 663 - sofia.zeller@gmail.com - Tlm 913369309

mailto:sofia.zeller@gmail.com
mailto:sofia.zeller@gmail.com


 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quinta do Saião, Lda. 6 

O presente documento estabelece a Proposta do Plano de Gestão 

Ambiental da Quinta do Saião, localizada no Pocinho, Concelho de Vila 

Nova de Foz Côa, Portugal. A produção de uva é a principal atividade 

aqui exercida, estando inserida na mais antiga região vitivinícola do 

Mundo, a Região Demarcada do Douro, na sub-região Douro Superior. 
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Introdução 
 

A Quinta do Saião possui cerca de 80 hectares e situa-se no Alto Douro, no Concelho de Vila Nova de Foz 

Côa, a 2 Kms do Pocinho e a 15 Kms dos núcleos de gravuras rupestres de Vila Nova de Foz Côa, o que a 

coloca numa área duplamente protegida pela UNESCO como Património Mundial.  

Saião revela-se um cenário puramente idílico, de isolamento, silêncio e vistas deslumbrantes, e com 

condições privilegiadas para a produção de Vinho do Porto e do Douro. Da área total da quinta, cerca de 

9 hectares da Quinta estão plantados com vinha, dos quais 5 ha foram plantados recentemente e 

equipados com sistema de rega. Pensa-se que a propriedade tem potencial para estender a sua área de 

vinha até aos 40 hectares. 

Embora com enorme potencial, o promotor considera que a mesma se encontra relativamente sub-

explorada, pretendendo-se por isso analisar potenciais ações e projetos numa ótica sustentável, sendo 

para isso útil a elaboração de um Plano de Sustentabilidade Ambiental. 

 

Nesse sentido o presente estudo tem como principais objetivos: 

 Elaborar a contextualização da Área de Estudo no âmbito do ordenamento do território e do 

sistema Biofísico; 

 Elaborar o estudo preliminar da flora, fauna e habitats de modo a delinear a Gestão da 

Biodiversidade da Quinta do Saião; 

 Estudar a beneficiação da principal linha de água presente na propriedade; 

 Estudar a recuperação de património vernáculo, com enfoque no Pombal atualmente existente; 

 Orientar a beneficiação e dinamização do espaço para receção de visitantes da Quinta de acordo 

com certificações orientadas para a Sustentabilidade de Serviços turísticos; 

 Orientar o Marketing e a Sensibilização sobre o Património Natural presente na propriedade; 

 Definir a Monitorização da Biodiversidade e das ações; 

 Pesquisar eventuais programas de financiamento;  
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Enquadramento Territorial 

O enquadramento da área em análise no contexto nacional e no Sistema Nacional de Áreas Classificadas 

(SNAC) é apresentado na Figura 1 e Figura 2. 

 

Figura 1 – Enquadramento Nacional da Área de Estudo. (Fonte do Ortofotomapa: Microsoft, 2015) 
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Figura 2 – Enquadramento da área em análise no Sistema Nacional de Áreas Classificadas. 

 

A Área de Estudo encontra-se a Nordeste de Portugal Continental, na freguesia e concelho de Vila Nova 

de Foz Côa. O elemento mais marcante é a presença do Rio Douro que limita toda a Oeste. 

 Apresenta um relevo irregular, com efeitos marcantes na paisagem, com ocupação predominante de 

bosques de azinho, mas também com diversos artefactos de exploração agrícola e florestal, como é o 

caso do olival e amendoal e de diverso património degradado. A vinha junto ao Rio Douro é a cultura 

atualmente com maior interesse económico (Figura  3). 
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Figura  3 – Imagem da vinha junto ao Rio Douro. 

 

Apesar de não se encontrarem inseridas em qualquer área integrante do SNAC a Área de Estudo 

encontra-se no contexto de diversas áreas com interesse para a Conservação da Natureza (Figura 2). 

Num raio de 10 Km encontram-se importantes áreas para a conservação da Avifauna, nomeadamente a 

Zona de Proteção Especial (ZPE) do Vale do Côa (PTZPE0039), a Sul, a ZPE dos Rios Sabor e Maçãs 

(PTZPE0037), a Nordeste, e a ZPE do Douro Internacional e Vale do Águeda (PTZPE0038) a Sudeste. 

Num raio de 15 Km encontram-se Sítios com importante função para a Conservação de Espécies e 

Habitats definidos no âmbito da rede Natura 2000, nomeadamente os Sítios de Importância Comunitária 

(SIC) Rio Sabor e Maças (PTCON0021), a Nordeste, e Douro Internacional (PTCON0022), a Sudeste.  A 20 

Km a Este encontra-se o Parque Natural do Douro Internacional. 
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Caracterização da Área de Estudo 

De seguida caracteriza-se a Área de Estudo na perspetiva de diversos fatores ambientais: 

 

Ordenamento do Território 

O Município de Vila Nova de Foz Côa aprovou em 2015 a proposta de Plano Diretor Municipal (PDM). O 

enquadramento da Área de Estudo segundo o PDM é dado nas seguintes figuras. 

 

 

Figura  4 – Área de Estudo sobre a Planta de Ordenamento do PDM de VN de Foz Côa. 
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De acordo com o regulamento do PDM de Vila Nova de Foz Coa os espaços agrícolas ou florestais (artº 

34) na área do plano são constituídos por espaços agrícolas e espaços de uso múltiplo agrícola e florestal 

(Solo Rural). 

Os espaços agrícolas são áreas de vocação principal para as atividades agrícolas… (artº 34, ponto 1, 

alínea a) 

Os espaços de uso múltiplo agrícola e florestal são áreas que correspondem a sistemas agro -

silvopastoris e/ou onde se privilegia a função de recreio, enquadramento e estética da paisagem, tal 

como definida no Plano Regional de Ordenamento Florestal do Douro. (artº 34, ponto 1, alínea c) 

O ponto 2 do artº 34 do referido regulamento refere que os solos integrados nestes espaços não podem 

ser objeto de quaisquer ações que diminuam ou destruam as suas potencialidades, salvo as enquadradas 

nas exceções estabelecidas na lei geral e as previstas no presente Regulamento, consideradas 

compatíveis com o uso dominante.  

No entanto nos espaços florestais (ponto 3 do artº 34) devem ser consideradas as normas constantes no 

Plano Regional de Ordenamento Florestal do Douro (PROF-DOURO), nomeadamente no que diz respeito 

às funções, subfunções, objetivos específicos e modelos de silvicultura preconizados para as sub-regiões 

homogéneas Douro e Douro Superior, devendo ser privilegiada a plantação das espécies consideradas 

prioritárias (elencadas posteriormente no Quadro 9). 

 

O artº 35 considera compatíveis com o uso dominante as instalações, obras, usos e seguinte atividade: 

instalações de apoio à atividades agrícola, pecuária e florestal (artº 36 do regulamento), aplicável à área 

do plano.  

No que diz respeito a Instalações de apoio à atividade agrícola, pecuária e florestal, o ponto 1 do artº 36 

do regulamento do PDM de Vila Nova de Foz Côa refere que a construção de instalações de apoio à 

atividade agrícola é permitida nos espaços agrícolas desde que a área total de construção dos edifícios 

do assento de lavoura não exceda um índice de utilização do solo (Iu) de 0,05, relativamente à área da 

exploração e, sempre que possível, sejam localizadas na parte da parcela menos apta à produção.  

A construção de instalações agroindustriais (ponto 2 do referido artigo) apenas é permitida nos espaços 

agrícolas e nos espaços de uso múltiplo agrícola e florestal e desde que o índice de utilização do solo (IU) 

não exceda 0,05 relativamente à área da exploração e, sempre que possível, seja localizada na parte da 
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parcela menos apta para a produção, e a altura da edificação não ultrapasse os 9 metros, salvo por 

razões de ordem técnica devidamente justificada.  

Por ultimo nos espaços de uso múltiplo agrícola e florestal é permitida a construção e transformação de 

instalações para armazenagem de produtos florestais, não podendo o Índice de utilização do solo (Iu) ser 

superior a 0,05 relativamente à área da exploração e a altura da edificação não ultrapasse os 9 metros, 

salvo por razões de ordem técnica devidamente justificada.  

 

 

Figura  5 – Área de Estudo sobre a Planta de Condicionantes do PDM de VN de Foz Côa.  

 

Zonas Inundáveis 

O Artigo 25º do Regulamento do PDM de Vila Nova de Foz Côa refere que as zonas inundáveis 

correspondem às áreas atingidas pela maior cheia conhecida para o local, demarcadas na Planta de 
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Condicionantes (Servidões e Restrições de Utilidade Pública) e na Planta de Ordenamento (Classificação 

e Qualificação do Solo). 

A ocupação destas zonas integradas em solo rural, rege-se pelas seguintes disposições (alínea c, artº 26): 

i) São interditas novas construções, à exceção das que constituem complemento indispensável de 

outras já existentes e devidamente licenciadas e desde que se destinem a melhorar a 

funcionalidade da construção inicial e não dificultem ou agravem o escoamento dos caudais de 

cheia;  

ii) As construções previstas na subalínea anterior devem ter a cota do piso inferior acima da cota 

local da máxima cheia conhecida;  

iii) São permitidas instalações adstritas a aproveitamentos hidroagrícolas e hidroelétricos;  

iv) Não é permitida a construção de caves ainda que apenas destinadas a estacionamento;  

v) Não é permitida a construção de aterros.  

 

Albufeiras de Águas Publicas Classificadas 

Na área adjacente ao pla o i ide a “e vidão Ad i ist ativa e Rest ição de Utilidade Pú li a Al ufei as 

de Águas Pú li as  ue está assi alada a Pla ta de Co di io a tes do PDM de Vila Nova de Foz C a 

(artº 6, ponto a, sub-alinea ii e sub-sub alínea(s) a, b e c). As Albufeiras de águas públicas são 

constituídas por duas zonas de proteção:  

 Zona reservada da zona terrestre de proteção das albufeiras (Faixa com largura de 100m).  

 Zona terrestre de proteção das albufeiras (Faixa com largura de 500m).  

 

Nas albufeiras (volume de água armazenado e respetivo leito) podem desenvolver-se usos comuns e 

privativos dos recursos hídricos públicos, nos termos da Lei da Água e do regime jurídico de utilização 

dos recursos hídricos públicos. Ao abrigo do regime jurídico de proteção das albufeiras de águas 

públicas, na albufeira são interditas ou condicionadas diversas atividades ao abrigo do Decreto – Lei nº 

107/2009 de 15 de Maio (art.º 17º e 18º), que estão elencadas no Quadro seguinte. 
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Quadro 1 – Atividades interditas e condicionadas segundo o D.L. 107/2009. 

Atividades interditas (art.º 17º) 

Realização de atividades subaquáticas recreativas; 

A execução de operações urbanísticas e de atividades agrícolas nas ilhas existentes no plano de água. 

A execução de obras de estabilização e consolidação (nas áreas interníveis), bem como a realização de atividades 

agrícolas. 

Abeberamento do gado, nas albufeiras de utilização protegida. 

Caça, (inclusive nas ilhas existentes no plano de água). 

Instalação ou ampliação de estabelecimentos de aquicultura. 

Extração de inertes 

Estacionamento de embarcações com abandono das mesmas. 

Prática de para - quedismo rebocado por embarcações ou outras formas de reboque; 

Rejeição de efluentes de qualquer natureza, mesmo quando tratados. 

Deposição, abandono, depósito ou lançamento de entulhos, sucatas ou quaisquer outros resíduos. 

Introdução de espécies não indígenas da fauna e da flora, em incumprimento da legislação em vigor. 

Prática balnear, incluindo banhos ou natação, nas zonas de proteção às captações de água; 

Lavagem e o abandono de embarcações. 

Circulação de embarcações de recreio motorizadas nas zonas balneares 

Atividades condicionadas (art.º 18) 

Pesca com recurso a engodo
1
 

Navegação de recreio 

Atividade marítimo -turística 

Exercício da pesca 

 

Nas albufeiras estão definidas duas zonas de proteção das albufeiras: a Zona Terrestre de Proteção e a 

Zona Reservada. A Zona Terrestre de Proteção é uma faixa de terrestre com largura de 500 m a partir da 

linha do nível de pleno armazenamento no caso das albufeiras de águas públicas e da linha limite do leito 

quando se trata de lagoas ou lagos de águas públicas. Tem como função principal a salvaguarda e 

proteção dos recursos hídricos a que se encontra associada.  

                                                           
1 No âmbito de concursos, competições ou provas de pesca desportiva, sujeito a autorização da ARH territorialmente competente.  
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A Zona Reservada (integrada na zona terrestre de proteção) é uma faixa terrestre com largura de 100 m 

contados a partir da linha do nível de pleno armazenamento no caso de albufeiras de águas públicas e da 

linha limite do leito, quando se trata de lagoas ou lagos de águas públicas.  

Para cada uma delas há um conjunto de restrições que devem ser respeitadas tendo em conta o 

estabelecido para a zona terrestre de proteção (artigos 19º e 20º) e zona reservada (artigos 21 e 22º) do 

DL 107/2009 de 15 de Maio. 

No Quadro 2 estão reunidas as atividades interditas nas ZTP e ZR em vigor no normativo legal já referido 

anteriormente.  

 

Quadro 2 - Atividades interditas nas Zonas Terrestre de Proteção e Zona Reservada. 

Atividades interditas 

Zona Terrestre de Proteção Zona Reservada 

Estabelecimento de indústrias que usem ou produzam 

produtos químicos. 

Operações de loteamento e obras de urbanização. 

Instalação de estabelecimentos industriais do tipo I Obras de ampliação 

Instalação de explorações pecuárias intensiva (avícolas) Abertura de novas vias de comunicação ou de acesso, ou a 

ampliação de vias existentes sobre as margens 

Armazenamento de pesticidas e adubos orgânicos ou 

químicos 

Realização de aterro ou escavações 

Emprego de pesticidas a não ser em casos justificados, 

condicionados às zonas a tratar. 

A instalação ou ampliação de estabelecimentos de 

aquicultura.  

Emprego de adubos químicos azotados e fosfatados, nos 

casos que impliquem risco de contaminação. 

Construção de sistemas de abeberamento do gado bem como 

a pernoita 

Lançamento de excedentes de pesticidas ou de caldas 

pesticidas ou de água de lavagem com uso de detergentes 

Atividades de prospeção e exploração de massas minerais. 

Descarga ou infiltração no terreno de esgotos de qualquer 

natureza, não devidamente tratados. 

Aplicação de fertilizantes orgânicos no solo (efluentes 

pecuários)  

Rejeição de efluentes de qualquer natureza. Abando no de embarcações nas margens 

Instalação ou ampliação de aterros sanitários, destinados a 

resíduos perigosos, não-perigosos ou inertes. 

Aplicação de lamas de depuração. 

Deposição, abandono ou depósitos de entulhos, sucatas, 

fora dos locais para tal destinados. 

 

Prática de campismo ou caravanismo fora dos locais 

previstos para esse fim.  
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Atividades interditas 

Realização de acampamentos ocasionais. 

Introdução de espécies não indígenas da fauna e da flora, 

em cumprimento da legislação em vigor. 

Encerramento ou bloqueio dos acessos públicos ao plano 

de água. 

Caça em terrenos não ordenados 

Prática de atividades desportivas que constituem uma 

ameaça aos objetivos de proteção dos recursos hídricos. 

 

 

 

Reserva Ecológica Nacional (REN) 

Na área do plano incide esta figura de planeamento que está assinalada na Planta de Condicionantes do 

PDM de Vila Nova de Foz Côa (artº 6, ponto d, sub-alinea a) 

Segundo a DGOTDU (2011) a REN é uma estrutura biofísica que integra o conjunto das áreas que pelo 

valor e sensibilidade ecológicos ou pela exposição e susceptibilidade perante os riscos naturais são 

objeto de proteção especial (artº 2, nº 1 do DL 166/2008 de 02 de agosto com alterações introduzidas 

pelo no DL 239/2012 de 02 de novembro) 

É uma restrição de utilidade pública, que se aplica a um regime territorial especial que estabelece um 

conjunto de condicionamentos à ocupação, uso e transformação do solo e que identifica os seus usos e 

as ações compatíveis com a ocupação e o uso sustentável do território nos vários tipos de áreas.  

Importa referir que a área do plano se encontra significativamente inserida na REN, verificando-se ainda 

a existência de várias linhas de água no seio desta figura de planeamento. 

 

Alto Douro Vinhateiro 

O Regulamento do PDM de Vila Nova de Foz Coa, na sua redação (Capítulo VII - área classificada do Alto 

Douro Vinhateiro, artº 24, ponto 1) refere que nas áreas classificadas como solo rural no interior do 

perímetro do ADV, são por norma interditos as seguintes ações:  

a) Destruição e obstrução das linhas de drenagem natural;  
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b) Alteração da morfologia das margens ao longo de todos os cursos de água e destruição 

parcial ou total da vegetação lenhosa ribeirinha;  

c) Atividade industrial extrativa e instalação de indústrias poluentes ou de novas explorações 

de inertes;  

d) Qualquer atividade que comprometa a qualidade do ar, da água ou do solo, 

nomeadamente o depósito de resíduos sólidos, sucatas, de inertes e de materiais de 

qualquer natureza, ou o lançamento de efluentes sem tratamento prévio adequado, de 

acordo com as normas legais em vigor.  

 

Contudo a autorização ou o licenciamento para a prática dos atos abaixo enumerados deverá ser 

precedido de parecer da entidade que tutela as áreas classificadas como património mundial (ponto 2, 

artº 24): 

a) Construção de novas edificações ou reconstrução/reconversão de edificações existentes;  

b) Localização de novas unidades industriais ou ampliação de unidades existentes;  

c) Construção e ampliação de vias de comunicação;  

d) Atravessamento de linhas aéreas de condução de energia ou telecomunicações e 

instalação de centros produtores de energia;  

e) Instalação de estaleiros;  

f) Instalação de sinalética publicitária, que deverá reduzir-se ao mínimo indispensável para 

promoção de produtos, locais ou atividades da região;  

g) Plantação de matas, bem como derrube e corte de árvores e destruição do coberto vegetal 

e do solo arável quando não integrado em práticas agrícolas devidamente licenciadas;  

h) Limpeza das linhas de água, incluindo as galerias ripícolas;  

i) Concessão de zonas de caça;  

j) Arranque da vinha, bem como a plantação/replantação de vinhas, olivais e amendoais;  

k) Destruição de muros pré e pós-filoxera;  

l) Intervenções no património cultural.  
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O ponto 3 do referido artigo refere que na área geográfica e administrativa do PIOTADV, a admissão de 

comunicação prévia ou o licenciamento para a prática dos atos enumerados no número anterior deverá 

ser precedida do parecer vinculativo do organismo responsável pela tutela do património classificado, 

bem como a utilização do solo rural da área abrangida pelo PIOTADV para plantação ou replantação de 

vinha deve ser apreciada tendo em conta as dimensões da parcela e da exploração vitícola, o declive, os 

sistemas de armação do terreno existentes, os solos e a existência, ou proximidade, de valores 

patrimoniais (ponto 4) 

A utilização do solo referenciada no ponto 4 deverá respeitar os seguintes parâmetros e 

condicionalismos (ponto 5, artº 24): 

a) A plantação de vinha em parcelas com área superior a 5 hectares ou com declive superior a 

20%, obriga à apresentação de um estudo de sistema de drenagem de acordo com a 

armação do terreno;  

b) A plantação de uma parcela que resulte numa mancha contínua de vinha superior a 10 

hectares, no mesmo sistema de armação do terreno, obriga à instalação de bordaduras 

nas estradas de acesso e/ou de trabalho;  

c) Para a plantação de uma parcela numa exploração com área contínua de vinha, no mesmo 

sistema de armação do terreno, superior a 15 hectares, quando estiverem em causa 

sistemas de drenagem tradicionais ou outros valores patrimoniais, deve ser requerida a 

elaboração de um plano de gestão para o conjunto da exploração;  

d) A plantação de vinha em encostas com declive superior a 50% é interdita, salvo quando a 

parcela de destino, incluída nos espaços naturais ou nos espaços agrícolas, estiver ocupada 

por vinha ou olival armado com muros, ou, ainda, por mortórios, que terá de ser efetuada 

em micropatamares, mantendo os muros de suporte, ou ainda quando a utilização 

anterior da parcela seja olival, amendoal ou outras culturas, caso em que poderá ser 

efetuada em patamares estreitos ou micropatamares;  

e) A plantação de vinha em encostas com declive compreendido entre 40% e 50% poderá ser 

efetuada em patamares estreitos ou micropatamares, salvo quando a parcela de destino, 

incluída nos espaços naturais ou nos espaços agrícolas, estiver ocupada por vinha ou olival 
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armado com muros ou, ainda, por mortórios, que terá de ser efetuada em patamares 

estreitos ou micropatamares, mantendo os muros de suporte;  

f) A plantação de vinha em encostas com declive inferior a 40% não tem restrições, salvo 

quando a parcela de destino, incluída nos espaços naturais ou nos espaços agrícolas, 

estiver ocupada por vinha ou olival armado com muros ou, ainda, por mortórios, que terá 

de ser plantada em patamares estreitos ou micropatamares, mantendo os muros de 

suporte;  

g) A pla tação de vi ha ao alto  só poderá ser efetuada e  e costas ou parcelas co  

declive inferior a 40%. 

 

Defesa da Floresta Contra Incêndios 

 

Figura  6 - Área de Estudo sobre a Planta de Condicionantes da Defesa da Floresta Contra Incêndios do PDM de VN de Foz Côa. 

mailto:geral@sinergiae.pt
http://www.sinergiaeambiente.pt/


 

Rua da Liberdade Lote 5 Loja nº 1, 3020-112 COIMBRA – NIPC: 507104145 – Capital “ocial 58.500 € - Telef: 239 493 119 –– geral@sinergiae.pt  – www.sinergiaeambiente.pt 

Página | 20 

 

Na á ea do pla o i ide a segui te est ição de utilidade pú li a Pe igosidade de I dio  a tº 6, 

ponto 1, alínea C e sub - alinea iv) assinalada, na Planta de Condicionantes. 

O sistema Nacional de Defesa da Floresta contra Incêndios e o regime jurídico de proteção dos 

povoamentos florestais percorridos por incêndios encontra-se previsto no DL 124/2006 de 28 de Junho 

republicado pelo DL nº 17/2009 com alterações introduzidas no DL 83/2014 de 23 de Maio. 

Os incêndios florestais constituem um problema para os ecossistemas florestais mediterrâneos. As 

alterações ao uso do solo, ocorridas após incêndios florestais, têm que ser evitadas a fim de preservar e 

recuperar os recursos florestais. 

O diploma que estabelece o Sistema Nacional de Defesa da Floresta Contra Incêndios (Decreto-lei nº 

124/2006 de 28 de Junho com a redação conferida pelo decreto-lei nº 17/2009 de 14 de Janeiro 

determina que:  

1) Nos terrenos classificados nos PMDFCI como zona de risco de incendio de classes alta ou 

muito alta é proibida a construção de edificações para habitação, comércio, serviços e 

industria fora das áreas edificadas consolidadas (artº 16 nº2 do DL nº 124/2006 com 

alterações introduzidas no DL 83/2014 de 23 de maio). 

2) No espaço rural (espaço florestal e terrenos agrícolas) fora das áreas edificadas 

consolidadas, a implantação de novas edificações tem de salvaguardar as regras definidas 

no PMDFCI ou se este não existir, garantir uma faixa de proteção com uma distância à 

estrema da propriedade nunca inferior a 50 m. As novas edificações devem também 

garantir a adoção de medidas especiais relativas à resistência do edifício, à passagem do 

fogo e à contenção de possíveis fontes de ignição de incêndios no edifício e respetivos 

acessos (artº 16 nº2 do DL nº 124/2006 com alterações introduzidas no DL 83/2014 de 23 

de maio). 

 

 

Recursos Hídricos 

Relativamente aos Recursos Hídricos, a Área de Estudo encontra-se sobre o Maciço Antigo.  
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A área de estudo encontra-se sob Influência da Albufeira da Valeira (jusante), um aproveitamento 

hidroeléctrico no Rio Douro, encontrando-se a montante (13 Km) outro aproveitamento hidroeléctrico 

que cria a Albufeira do Pocinho. 

A Área de Estudo possui também várias linhas de água, algumas das quais compondo a Reserva Ecológica 

Nacional. 

  

 

Geologia e Solos 

Ao nível da pedologia (formação) os solos são considerados Litossolos, do subtipo êutricos, associados a 

luvissolos (que têm origem em rios e zonas inundadas). Estes possuem uma rocha mãe (Xistos e 

Grauveques) muito superficial, com pouca matéria orgânica e com imensa influência dos fatores físicos, 

levando a solos muito susceptíveis à erosão, com seca e alagamento rápidos, e de reduzida aptidão 

agrícola. 

Ao nível da sua capacidade de uso, é classificado tipo F - Não agrícola, Florestal. 

Ao nível da ocupação (Corine Land Cover, 2006 e amostragem no terreno) a área de estudo é ocupada 

principalmente por vegetação florestal esclerófila, e agricultura com espaços naturais e seminaturais. 

 

 

Riscos 

Relativamente à Intensidade Sísmica a área de estudo encontra-se na zona com menor intensidade 

sísmica em Portugal. 

Relativamente ao perigo de rutura de barragens, a barragem do pocinho encontra-se numa zona de risco 

elevado Figura  7. 

Relativamente aos incêndios florestais a área de estudo encontra-se me zona de Suscetibilidade Muito 

Alta a incêndios florestais (Verde J, Zêzere JL, 2007), havendo histórico de incêndios no interior e 

proximidades da Quinta. Tal como anteriormente identificado, este fato reflete-se também na Planta de 

Condicionantes da Defesa da Floresta Contra Incêndios do PDM – VNFC. 
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Figura  7 – Carta de Perigosidade de Ruturas de Barragens. (Fonte: Sistema Nacional de Informação dos Recursos 

Hídricos). 

 

Paisagem 

Ao nível da Paisagem a área de estudo insere-se na paisagem policultural da Terra Quente Transmontana 

(Atlas do Ambiente, 2010). Nesta já não se sente a presença marcada da viticultura na paisagem, 

surgindo elementos vegetais do clima mais quente e desértico associado à altitude e continentalidade.  

 

 

Floresta 

A área de estudo encontra-se afastada de Zonas de Intervenção Florestais e de perímetros florestais. 

Relativamente aos Corredores Ecológicos a área de estudo encontra-se junto ao limite Oeste do 

Corredor Ecológico definido em sede de Plano Regional de Ordenamento Florestal do Douro (PROF-
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Douro). Este corredor tem importantes funções na interligação entre as principais áreas de conservação 

da natureza classificadas associadas ao Vale do Côa/Douro Internacional e o Rio Sabor e Maçãs. 

 

Figura  8 – Contexto da Área de estudo relativamente aos corredores Ecológicos definidos no âmbito do Plano Regional de 

Ordenamento Florestal do Douro. 

 

Segundo o Plano regional de Ordenamento Florestal do Douro (Superior), os principais pontos fortes são: 

 Excelentes condições para a produção de produtos florestais não lenhosos, nomeadamente o 

mel, a castanha e os cogumelos de elevada qualidade. O mel e os cogumelos são atividades 

secundárias que complementam economicamente a exploração e gestão florestal, não devendo 

ser desperdiçadas as potencialidades que a sub-região apresenta. 

 Elevado potencial para a prática da caça e boas condições para a silvopastorícia - Torna-se 

imperativo que a caça e a silvopastorícia, sejam geridas, para que se tornem uma mais valia 

económica e turística sem entrarem em conflito com atividades como a silvicultura e a 

agricultura. 

 Existência abundante de regeneração natural, principalmente de sobreiro no sub-bosque de 

povoamentos adultos. Grande quantidade de terrenos agrícolas abandonados ocupados por 

matos (espaços silvestres). 
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 Condições propícias à expansão do sobreiro, azinheira, zimbro carvalho cerquinho e castanheiro. 

Os montados de sobro e azinho encontram nesta sub-região condições ideais para a sua 

expansão e desenvolvimento, em povoamentos puros e mistos. 

 Excelentes condições para atividades de recreio e paisagem. 

 Declínio do amendoal - Verifica-se um pouco por toda a sub-região, o abandono de grandes 

áreas de amendoal, podendo ser convertidas em espaços florestais. 

 

Os pontos fracos e ameaças elencados são: 

 Fogos florestais e áreas ardidas – Estamos na presença de uma sub-região muito fustigada pelos 

incêndios devido a dois fatores principais: condições climatéricas marginais no Verão, propícias a 

propagação do fogo e queimadas descontroladas pela necessidade que os pastores têm em criar 

áreas de pasto para a raça ovina Churra da terra quente. 

 Os solos desta sub-região apresentam elevada susceptibilidade à desertificação, daí a 

necessidade de apoios de forma a minimizar esta tendência. 

 Mau estado de conservação dos povoamento: a má gestão (abandono), independentemente da 

espécie presente, conduz à acumulação de matos e ao não aproveitamento da regeneração 

natural. 

 Grande susceptibilidade a ataques de pragas e doenças, principalmente no castanheiro. É 

frequente encontrarem-se povoamentos de castanheiro afetados pela doença da tinta e do 

cancro americano. 

 

 

Bioecologia  

Segundo Costa et al., 1998, na Biogeografia de Portugal Continental, a área do Plano em análise 

encontra-se na: 

B Região Mediterrânica 

Sub-Região Mediterrânica Ocidental 

Superprovíncia Mediterrânica Ibero-Atlântica 

II Província Carpetano-Ibérico-Leonesa 
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2C Sector Lusitano-Duriense 

2C2 Superdistrito Da Terra Quente 

 

A Região Mediterrânica é caracterizada por possuir um clima em que escasseiam as chuvas no Verão, 

podendo no entanto, haver excesso de água nas outras estações. Nesta Região, desde que o clima não 

seja extremamente frio (devido à altitude) ou seco, observam-se bosques e matagais de árvores e 

arbustos de folhas planas pequenas, coriáceas e persistentes (esclerófilas) – durisilvae - como sejam 

diferentes Quercus spp. do subgénero Sclerophyllodris (azinheira - Quercus rotundifolia, sobreiro - 

Quercus suber e carrasco - Quercus coccifera), a aroeira (Pistacia lentiscus), o folhado (Viburnum tinus), o 

zambujeiro (Olea europaea var. sylvestris), a alfarrobeira (Ceratonia siliqua), o espinheiro-preto 

(Rhamnus oleoides), o sanguinho-das-sebes (Rhamnus alaternus), a palmeira-das-vassouras (Chamaerops 

humilis), o loureiro (Laurus nobilis), o aderno (Phillyrea latifolia), o lentisco-bastardo (Phillyrea 

angustifolia), etc. Esta Região engloba duas sub-regiões: Mediterrânica Ocidental e Mediterrânica 

Oriental. A primeira, onde nos encontramos situados, está subdividida em três Superprovíncias: 

Mediterrânico-Iberolevantina, Mediterrânico Iberoatlântica e Italotirrénica. 

A Superprovíncia Mediterrânico-Iberoatlântica agrupa as Províncias Carpetano-Ibérico-Leonesa, Luso-

Extremadurense, Gaditano-Onubo-Algarviense e Bética, onde predominam, com exceção da Bética, os 

solos siliciosos. Os sedimentos calcários, dolomíticos e arenitos do Mesozóico só afloram em pequenas 

áreas. Cytisus grandiflorus, Cytisus striatus var. eriocarpus, Festuca duriotagana, Genista hirsuta subsp. 

hirsuta, Gladiolus reuteri, Hyacintoides hispanica, Lavandula luisieri, Lavandula sampaioana, Paeonia 

broteroi, Phlomis lychnitis, Retama sphaerocarpa, Silene coutinhoi e Thymus mastichina são alguns dos 

táxones exclusivos da Superprovíncia. A sua vegetação alberga uma flora antiga e rica em endemismos. 

Devido à grande diversidade bioclimática e à complexidade da sua paleo-história possui uma vegetação 

potencial e subserial altamente individualizada e particularizada. É o caso dos bosques esclerofíticos e 

marcescentes da Quercion broteroi, das orlas florestais formadas por giestais do Genistion floridae e 

piornais do Retamion sphaerocarpae, dos estevais do Cistion laurifolii e Ulici-Cistion ladaniferi e dos 

urzais e urzais-tojais do Ericion umbellatae. A vegetação ripícola do Salicion salvifoliae, do Securinegion 

tinctoriae e do Osmundo-Alnion é também muito original. 

A Província Carpetano-Ibérico-Leonesa, em Portugal, é dominada pela bacia hidrográfica do rio Douro e 

inclui a maior parte de Trás-os-Montes e uma parte significativa da Beira Alta. No segmento português 

desta Província, dominam rochas siliciosas câmbricas e pré-câmbricas sobressaindo os xistos do 
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complexo xisto-grauváquico e os granitos hercínicos. Existem áreas significativas de rochas básicas e 

ultrabásicas e ainda pequenos afloramentos de calcários cristalinos, com algumas espécies de grande 

interesse florístico mas sem uma autêntica vegetação calcícola. Armeria beirana, Armeria transmontana, 

Campanula herminii, Carduus carpetanus, Centaurea nigra subsp. rivularis, Centaurea herminii, Coincya 

orophila, Doronicum carpetanum, Euphorbia matritensis, Festuca summilusitana, Gagea tenuis, Galium 

saxatilis, Genista cinerascens, Genista hystrix, Isatis platyloba, Leuzea rhaponticoides, Nepeta latifolia, 

Phalacrocarpum oppostifolium subsp. oppositifolium, Ranunculus abnormis, Reseda gredensis, Rubus 

brigantinus, Santolina semidentata, Saxifraga fragosoi (=S. continentalis), Scilla beirana, Sedum 

willkomiannum, Senecio pyrenaicus subsp. carpetanus, Silene foetida, Silene legionensis, Spergula 

morizoni e Spergula pentandra são algumas das plantas endémicas desta Província. Por oposição a 

outras Províncias mediterrânicas são comuns ou estão presentes nesta área (espécies diferenciais) 

Agrostis duriaei, Artemisia glutinosa, Allium scorzonerifolium, Betula pubescens subsp. celtiberica, 

Carduus platypus subsp. platypus, Castanea sativa, Cistus laurifolius, Clematis campaniflora, Colchicum 

multiflorum, Cytisus oromediterraneus, Echinospartum ibericum, Erica australis subsp. aragonensis, 

Erythronium dens-canis, Euphorbia hyberna, Genista falcata, Genista florida subsp. polygaliphylla, Gagea 

nevadensis, Hieracium castellanum, Holcus mollis, Hypericum montanum, Juncus squarrosus, Juniperus 

communis subsp. alpina, Juniperus oxycedrus, Koeleria crassipes, Linaria saxatilis, Luzula lactea, Nardus 

stricta, Plantago radicata, Prunus avium, Pyrus cordata, Quercus faginea subsp. faginea, Reseda virgata, 

Rhinanthus minor, Scrophularia herminii e Scrophularia reuteri. Na porção portuguesa a vegetação 

climácica é constituída por carvalhais de Quercus pyrenaica da subaliança Quercenion pyrenaicae (Holco 

mollis-Quercetum pyrenaicae e Genisto falcatae-Quercetum pyrenaicae), sobreirais do Quercion broteroi 

e mais raramente azinhais da mesma aliança. Entre outras comunidades características dos territórios 

carpetano-ibérico-leoneses citam-se os azinhais do Genisto hystricis-Quercetum rotundifoliae, os giestais 

do Genistion polygaliphyllae, as comunidades de Echinospartum ibericum (Echinospartenion iberici), a 

associação de fontes frias Myosotidetum stoloniferae. Os cervunais do Campanulo hermini-Nardion 

strictae, os estevais do Cistion laurifoliae e os arrelvados ricos em caméfitos do Hieracio castellani-

Plantaginion radicatae têm o seu ótimo neste território. 

O Sector Lusitano-Duriense fisiograficamente é dominado pela peneplanície da Meseta Norte e pela rede 

de drenagem da bacia hidrográfica do rio Douro. A característica fitossociológica mais original e 

importante deste Sector é a presença de bosques climatófilos de sobreiro no andar mesomediterrânico 

que atingem, localizadamente, o andar supramediterrânico em posições edafoxerófilas. Este território 

deve a sua unidade florística à flora que terá ficado acantonada nos vales do rio Douro e afluentes 
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durante a glaciação de Würm, e que posteriormente ocupou cotas progressivamente mais elevadas. A 

termicidade dos vales do Douro e afluentes durante a última glaciação é confirmada pela pela presença 

de espécies termófilas como Cosentinia vellea, Asparagus aphyllus e Asparagus albus. Este Sector, 

atendendo à sua extensão, possui uma flora diversa mas pobre em endemismos: Antirrhinum 

lopesianum, Linaria coutinhoi, Trigonella polyceratia var. amandiana, Holcus setiglumis subsp. duriensis e 

Scrophularia valdesii (endemismo ainda não colectado em Portugal). A flora mais original deste território 

encontra-se nas rochas ultrabásicas do Maciço de Morais e no leito de cheias dos grandes rios 

transmontanos, esta última seriamente depauperada com a construção das barragens no Douro nacional 

e internacional. Algum táxones, em Portugal, estreitamente associadas a este Sector são: Anthericum 

liliago, Anthyllis cornicina, Aphyllanthes monspeliensis, Armeria langei subsp. langei, Armeria 

transmontana, Avenula bromoides, Buxus sempervirens, Carduus lusitanus subsp. lusitanus, Celtis 

australis, Centaurea polymorpha, Coronilla dura, Coronilla minima subsp. minima, Cosentinia vellea, 

Cruciata pedemontana, Daucus durieua, Euphorbia matritensis, Euphorbia oxyphylla (= E. broteroi), 

Globularia valentina, Helianthemum hirtum, Juniperus oxycedrus, Lathyrus nissolia, Lathyrus setifolius, 

Linaria aeruginea var. atrofusca, Marsilea quadrifolia, Peucedanum officinale subsp. officinale, 

Petrorhagia saxifraga, Plantago sempervirens, Quercus faginea subsp. faginea, Rumex roseus, Silene 

boryi, Silene conica, Trifolium sylvaticum, Valerianella echinata, Valerianella lusitanica, Vicia villosa 

subsp. ambigua e Viola suavis. O Sector Lusitano-Duriense é uma entidade muito complexa. Esta 

complexidade deve-se à geomorfologia do território composta por elevações supramediterrânicas 

mergulhadas numa matriz de extensos planaltos e vales mesomediterrânicos encaixados, alguns dos 

quais com um andar termomediterrânico topográfico no leito de cheias. Para abarcar a intrincada 

disposição das séries de vegetação e respetivas sinvariantes no Sector, e garantir a continuidade espacial 

das unidades biogeográficas de categoria superior à Tessela consideram-se cinco Superdistritos: 

Duriense, Terra Quente, Miranda-Bornes-Sabor e Beiraduriense e Ribacoa. 

Superdistrito da Terra Quente é o mais original dos distritos deste Sector. Ocupa os vales 

mesomediterrânicos do rio Douro e da respetiva rede de afluentes, a partir do vale do rio Tua. Inclui-se 

ainda neste Superdistrito uma pequena fração da parte terminal do canhão do rio Douro Internacional e 

a Serra dos Passos (andar supramediterrânico). O ombroclima varia de sub-húmido (húmido na referida 

serra) a seco na bacia de Mirandela, na bacia inferior do Rio Sabor e no Douro superior. A litologia é 

dominada por xistos surgindo potentes afloramentos de quartzitos no cimo das encostas, relevo residual 

da peneplanície primitiva. Este território caracteriza-se pelos bosques climatófilos lusitanodurienses de 

sobreiro Rusco aculeati-Quercetum suberis juniperetosum oxycedri, na parte mais ocidental, em contacto 
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com o Sector Orensano-Sanabriense já no distrito de Vila Real, está presente uma faixa longitudinal de 

Rusco aculeati-Querceto suberis S.. As comunidades arbustivas subseriais mais comuns dos bosques 

lusitano-durienses de sobreiro e zimbro são os giestais heliófilos Lavandulo-Cytisetum multiflori e o 

esteval endémico Euphorbio (broteroi) oxyphyllae-Cistetum ladaniferae. Menos comum é o esteval 

ombrófilo Lavandulo sampaioanae-Cistetum populifolii. Os bosques edafoxerófilos de azinheira são 

colocados no Genisto hystricis-Quercetum rotundifoliae juniperetosum oxycedri. O Cytiso multiflori-

Retametum sphaerocarpae e o Lavandulo sampaioanae-Cistetum albidi são duas comunidades 

arbustivas preferencialmente subseriais destes bosques. A comunidade arbustiva floristicamente mais 

original deste Superdistrito é o Erico arboreae-Buxetum sempervirentis (Ericion arboreae): endémica do 

leito de cheias nos vales mais apertados e profundos dos afluentes do rio Douro (andar 

termomediterrânico topográfico). Nos fundos de vale mais térmicos e secos instrui-se um espargueiral-

zambujal da aliança Asparago albi-Rhamnion oleiodis. Quanto à vegetação arbórea higrófila é idêntica à 

do Superdistrito de Miranda-Bornes-Ansiães: nas linhas de água permanentes são constantes os amiais 

do Scrophulario-Alnetum glutinosae, enquanto nas linhas de água temporária surgem salgueirais do 

Salicion salvifoliae. Os freixiais da Terra Quente são hoje comunidades muito raras porque na sua grande 

maioria foram substituídos por prados, normalmente do Gaudinio-Agrostietum, e por sebes do Rubo-

Clematido campaniflorae. 

 

Informação de Base do Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF): 

A Área de estudo encontra-se em zona crítica e muito crítica de electrocução de avifauna. Não estão 

registados abrigos importantes para morcegos. 
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Diagnóstico Preliminar da Biodiversidade 

No sentido de enquadrar a Biodiversidade como Fator Critico de Decisão na Gestão da Quinta do Saião, 

dada a expressividade de espaços naturais e semi-naturais na Área, foi realizado um Diagnóstico 

Preliminar da Biodiversidade. 

Priorizou-se a realização se uma Cartografia de Habitats, ou seja, das áreas com relativa homogeneidade 

quanto a coberto vegetal e a caracterização de cada uma destas unidades. Estas Unidades foram 

percorridas através de transeptos de amostragem contínua de flora e Habitats em Julho de 2015. 

Simultaneamente, ao longo dos transeptos de amostragem, foi registada a presença, ou indícios (ex. 

pegadas, dejetos, etc.) de fauna. Especificamente direcionados à avifauna, foram ainda efetuados vários 

pontos de escuta onde se registam espécies observadas ou ouvidas. 

O elenco completo de espécies de Flora e Fauna identificadas em trabalho de campo são apresentados 

nos Anexos I e II. 

 

Fauna Inventariada 

Avifauna 

Ao nível da avifauna, foi identificada em Saída de Campo a presença de 29 espécies, e ainda identificadas 

na Bibliografia (Equipa Atlas, 2008) como potencialmente presentes 51 espécies.  

 

No Quadro 3, indicam-se as espécies protegidas (A-I ou D) ou com estatuto de conservação ameaçadas 

(VU ou superior) segundo: 

 Estatuto de proteção a nível nacional ao abrigo do D.L. 49/2005:  

 A-I: Espécies de aves de interesse comunitário cuja conservação requer a designação de 

zonas de proteção especial; 

 D: Espécies com interesse cinegético; 2 

 

                                                           
2 A referência às espécies do Anexo D é feita apenas como referência, dada a importância da cinegética na Área do Projeto. 
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 Estatuto de ameaça (conservação) a nível nacional, Livro Vermelho dos Vertebrados de 

Portugal (Cabral et al., 2005): 

 DD – informação insuficiente (data deficient) 

 NE – não avaliado (not evaluated) 

 LC – pouco preocupante (least concern) 

 NT – quase ameaçado (near threatened) 

 VU – vulnerável (vulnerable)  

 EN – em perigo de extinção (endangered)  

 CR – criticamente em perigo de extinção (critically endangered)  

 

Embora nesta amostragem não seja possível prever a avifauna mais abundante e sua evolução, é 

possível fazer algumas elações.  

As espécies mais interessantes registadas em trabalho de campo foram o tartaranhão-caçador e o 

britango. Duas aves de rapina ameaçadas de extinção (EN) e incluídas no Anexo A-I do D.L. 49/2005. Para 

além do seu valor conservacionista, estas apresentam uma importante curiosidade estética (Figura  9). 

As aves aparentam utilizar a área de estudo como zona de alimentação, embora não se exclua que 

nidifiquem nas proximidades do Saião. De notar que o britango é a única espécie detetada em trabalho 

de campo ameaçada a nível global (IUCN, 2015). 

 

 

Figura  9 – Tartaranhão-caçador (esq.) e Britango (dir.). Fonte: Wikimedia3. 

 

                                                           
3 Quando as imagens não são de fonte própria, foram utilizadas fontes referenciadas para reutilização pelo autor. 

Ameaçadas 
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Quadro 3 – Espécies de avifauna protegida ou ameaçada presente () e o habitat onde observadas, ou potencialmente presente segundo a bibliografia na Quinta do Saião. 

Nome Comum Nome Científico 

Estatuto de 
Conservação 
(Cabral et al. 

2005) 

Estatuto de 
Protecção (D.L. 

N.º 49/2005) 

Estatuto de 
Conservação 
(IUCN, 2015) 

 Saída Campo 2015 
Bibliografia 

(Nidificação) 
Azinhal Olival Vinha Galeria 

Ripícola 

Perdiz-comum Alectoris rufa LC D LC Provável      

Águia-real Aquila chrysaetos EN A-I LC Confirmada       
Águia-cobreira Circaetus gallicus NT* A-I LC Provável       

Tartaranhão-caçador Circus pygargus EN A-I LC  --       

Pombo-doméstico Columba livia DD D LC Provável       
Pombo-torcaz Columba palumbus LC D LC Provável       

Codorniz Coturnix coturnix LC D LC Possível       
Cotovia-do-monte Galerida theklae LC A-I LC Confirmada       

Gaio Garrulus glandarius LC D LC Confirmada       
Águia-de-bonelli Hieraaetus fasciatus EN A-I LC Confirmada       

Águia-calçada Hieraaetus pennatus NT* A-I LC Possível       

Cotovia-pequena Lullula arborea LC A-I LC Confirmada       

Milhafre-preto Milvus migrans LC A-I LC Possível    

Milhafre-real Milvus milvus CR/VU A-I NT Provável       

Britango Neophron percnopterus EN A-I EN Confirmada       

Chasco-ruivo Oenanthe hispanica VU  -- LC Provável       

Chasco-preto Oenanthe leucura CR A-I LC Confirmada       

Pega-rabuda Pica pica LC D LC Possível       

Rola-brava Streptopelia turtur LC D LC Provável      

Felosa-do-mato Sylvia undata LC A-I NT Provável       

Melro-preto Turdus merula LC D LC Confirmada    

Tordoveia Turdus viscivorus LC D LC Provável       
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Das espécies emblemáticas presentes do Douro, detetadas em trabalho de campo, essencialmente com 

valor cinegético (Anexo D), destaca-se a perdiz e rola-turca (Figura  10). Estas espécies, para além do 

interesse para a caça são importantes presas na cadeia alimentar, principalmente para as aves de rapina. 

A rola-turca estima-se que esteja atualmente em forte declínio populacional. 

 

 

Figura  10 – Rola-turca pousada nos postes da vinha. 

 

Outras espécies detetadas, e aparentemente abundantes, possuem também elevado valor estético, 

como é o caso do abelharuco, do papa-figos e da pega-azul (Figura  11 e Figura  12). 
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Figura  11 - Fotografia de abelharucos, ave também presente na Quinta do Saião (© Agustín Povedano, fonte: Flickr). 

 

 

Figura  12 – Pega-azul (esq.) e papa-figos (dir.). Fonte: Wikimedia. 

 

Outras aves interessantes ocorrem potencialmente na Área de Estudo, como a águia-real, a águia 

cobreira, a águia-calçada, a águia de bonelli, o milhafre-real e o chasco-preto. A sua presença carece no 

entanto de confirmação. 

 

Mamofauna 

Relativamente à Mamofauna apenas foi possível confirmar a presença da raposa, coelho-bravo e javali. 

Embora seja positiva a sua presença, nenhuma destas espécies possui especial interesse 
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conservacionista já que são espécies relativamente comuns. Não o sta te são ele e tos ue idos  da 

população em geral e principalmente da mais jovem. No entanto são espécies que causam potenciais 

danos às culturas, e por isso muitas vezes perseguidas. 

Foram ainda detetadas 21 espécies potencialmente ocorrentes (Mathias M, 1999) na quadrícula 50x50 

Km correspondente (Anexo II), sendo listadas no Quadro 4 as espécies ameaçadas ou protegidas. 

Destaca-se desta lista a potencial presença do lobo. Uma espécie icónica ameaçada de extinção (EN). 

Embora se considere possível dado o afastamento de núcleos populacionais, a sua presença considera-se 

bastante improvável dada a barreira que constitui o Rio Douro. O gato-bravo (Figura  13), espécie 

vulnerável (VU) é outro exemplo de uma espécie possível de ocorrer dada a presença de vegetação 

mediterrânica aberta, no entanto a ausência de elementos extensos de vegetação caducifólia tornam a 

sua presença improvável, para além disso, os últimos registos na área geográfica próxima distam ao ano 

2000 (Fonte: ICNF). 

 

 

Figura  13 – Imagem de gato-bravo. Fonte:ICNF. 

 

A presença de toupeira-de-água (VU) também se considera improvável dada a dinâmica lêntica (águas 

paradas) da albufeira, e a profundidade. 
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Figura  14 – Toupeira de água. Fonte: Wikimedia. 

 

Não obstante, a confirmação da presença de qualquer uma destas espécies seria um indicador bastante 

positivo. As outras espécies do Quadro 4 são mais prováveis na Área de Estudo, e a confirmação da sua 

presença igualmente positiva. 

 

Quadro 4 – Espécies de Mamíferos protegidos ou ameaçados potencialmente ocorrentes na área de estudo. 

Nome Comum Nome Científico 

Estatuto de 
Conservação 
(Cabral et al. 

2005) 

Estatuto de Proteção (D.L. N.º 49/2005) 
Estatuto de 

Conservação 
(IUCN, 2015) 

Gato-bravo Felis silvestris VU Anexo B-II e B-IV do Decreto-Lei nº. 49/2005 4 LC 

Lobo Canis lupus EN Anexo B-II e B-IV do Decreto-Lei nº. 49/2005 LC 

Lontra Lutra lutra LC Anexo B-II e B-IV do Decreto-Lei nº. 49/2005 NT 

Marta Martes martes DD Anexo B-V do Decreto-Lei nº. 49/2005 5 LC 

Morcego-anão Pipistrellus pipistrellus LC Anexo B-IV do Decreto-Lei nº. 49/2005 LC 

Toirão Mustela putorius DD Anexo B-V do Decreto-Lei nº. 49/2005 LC 

Toupeira-de-água 6 Galemys pyrenaicus VU Anexo B-II e B-IV do Decreto-Lei nº. 49/2005 VU 

  

 

 

                                                           
4 Anexo B-II: Espécies animais e vegetais de interesse comunitário cuja conservação exige a designação de zonas especiais de 
conservação. 
Anexo B-IV: Espécies animais e vegetais de interesse comunitário que exigem uma proteção rigorosa. 
5 Anexo B-V : Espécies animais e vegetais de interesse comunitário cuja captura ou colheita na natureza e exploração podem ser 
objeto de medidas de gestão 
6 Endemismo ibérico 
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Répteis e Anfíbios 

Relativamente a répteis e anfibios, a presença mais relevante confirmada em trabalho de campo (para 

além de elementos mais comuns), foi o lagarto-de-água (Figura  15). Trata-se de uma espécie 

emblemática associada a cursos de água, tendo sido registado entre a vinha e o Rio Douro. Encontra-se 

listada nos Anexos B-II e B-IV do Decreto-Lei nº. 49/2005 e é considerada quase ameaçada a nível 

nacional. 

 

 
Figura  15 – Lagartos-de-água. Fonte: Wikimedia. 

 

Relativamente às espécies de répteis e anfibios potencialmente presentes (Loureiro et al., 2008) 

encontram-se listados no Quadro 5. Destas, apenas a cobra-lisa-meridional (Figura  16) se apresenta 

ameaçada de extinção (VU). Embora pouco prováveis, as restantes espécies são passíveis de se 

encontrarem na Quinta do Saião, principalmente associadas ao Rio Douro ou às linhas de água mais 

representativas. A cobra-de-pernas-pentadáctila e a lagartixa-ibérica podem estar associadas a áreas 

mais abertas. 
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Figura  16 – Cobra-lisa-meridional. Fonte: Loureiro et al., 2008. 

 

Quadro 5 – Répteis e Anfíbios protegidos ou ameaçados potencialmente presentes na Quinta do Saião. 

Nome Comum Nome Científico 

Estatuto de 
Conservação 
(Cabral et al. 

2005) 

Estatuto de Proteção (D.L. N.º 49/2005) 
Estatuto de 

Conservação 
(IUCN, 2015) 

Cobra-lisa-meridional Coronella girondica VU 
 

LC 

Cágado-comum Mauremys leprosa LC Anexo B-II e B-IV do Decreto-Lei nº. 49/2005 NE 

Cobra-de-pernas-pentadáctila 7 Chalcides bedriagai LC Anexo B-IV do Decreto-Lei nº. 49/2005 NT 

Lagartixa-ibérica Podarcis hispanica LC Anexo B-IV do Decreto-Lei nº. 49/2005 LC 

Sapo-corredor Bufo calamita LC Anexo B-IV do Decreto-Lei nº. 49/2005 LC 

Sapo-parteiro-ibérico 8 Alytes cisternasii LC Anexo B-IV do Decreto-Lei nº. 49/2005 NT 

Tritão-marmoreado Triturus marmoratus LC Anexo B-IV do Decreto-Lei nº. 49/2005 LC 

 

 

Flora e Habitats Inventariados 

Cartografia de Habitats 

A Cartografia de Habitats encontra-se representada na Figura  17 e Figura  18. As suas áreas aproximadas 

encontram-se no Quadro 6. 

 

                                                           
7 Endemismo Ibérico 
8 Endemismo Ibérico 
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Figura  17 – Cartografia da habitats da Quinta do Saião (1/2). 
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Figura  18 - Cartografia da habitats da Quinta do Saião (2/2). 
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Quadro 6 – Áreas e representatividade dos Habitats na Quinta do Saião. 

Habitat Área (ha) % 

Azinhal (Denso) 41,44 51,2 

Olival em Patamares e Afloramentos 8,31 10,3 

Vinha 8,01 9,9 

Azinhal (esparso) 6,67 8,2 

Olival c/ Azinhal 3,45 4,3 

Retamal 3,05 3,8 

Olival c/ Amendoal 2,45 3,0 

Galeria Ripícola 2,2 2,7 

Vegetação Ribeirinha 1,92 2,4 

Caminhos 1,85 2,3 

Infraestruturas 0,72 0,9 

Amendoal c/ Retamal 0,47 0,6 

Ruínas 0,09 0,1 

Núcleo Prédios Rústicos 0,3 0,4 

Pombal 0,01 0,0 

TOTAL 80,94 100 

 

De seguida será efetuada uma descrição dos habitats identificados: 

Retamal 

Trata-se da principal vegetação sub-serial na Quinta do Saião, isto é, a vegetação que antecede 

comunidades vegetais mais desenvolvidas. É constituída essencialmente no estrato arbustivo pela 

piorneira/retama (Retama sphaerocarpa) e no estrato herbáceo por gramíneas (ex. Avena sp.) (Figura  

19). Pontualmente podem existir neste habitat elementos arbóreos das espécies mais comuns na Quinta 

do Saião, normalmente azinheira (Quercus rotundifolia), sobreiro (Quercus suber), oliveira (Olea 

europaea), amendoeira (Prunus dulcis) e cornalheira (Pistacia terebinthus). 
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Figura  19 – Aspeto do Retamal, geralmente mais expressivo no topo das encostas. 

 

Azinhal (Denso) 

Azinhal com ocupação densa (principalmente nas vertentes voltadas a norte), mas sem copado cerrado 

devido ao subdesenvolvimento da azinheira, o principal elemento do estrato arbóreo (Figura  20). Este é 

frequentemente acompanhado, em diferentes proporções, de cornalheira, sobreiro, oliveira e zimbro 

(Juniperus oxycedrus), um acompanhante frequente de bosques perenifólios em locais soalheiros, 

quentes e secos, sobre substratos ácidos (xistos). O estrato arbustivo é constituído principalmente por 

piorneira, rosmaninho (Lavandula pedunculata) e cistáceas (Cistus spp.). Pontualmente verificou-se a 

presença do gilbardeiro (Ruscus aculeatus) e espargo-bravo-menor (Asparagus acutifolius).  
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Figura  20 – Azinhal Denso numa encosta a Oeste. 

 

Azinhal (esparso) 

Habitat semelhante ao azinhal denso, geralmente menos rico e com maior expressão do estrato 

arbustivo e herbáceo. 

 

Olival em Patamares e Afloramentos 

Zonas onde o estrato arbóreo é dominado pela oliveira, geralmente em encostas com presença de 

patamares de pedra ou junto a afloramentos rochosos. Os restantes substratos assemelham-se ao 

retamal, podendo ocorrer também cistáceas e outros elementos arbustivos e herbáceos (Figura  21). 
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Figura  21 – Olival em Patamares na zona norte da Quinta do Saião. 

 

Vinha 

Monocultura de Vitis vinifera, onde no estrato herbáceo se verifica enrelvamento e também de algumas 

infestantes agrícolas (Figura  22). 

 

Figura  22 – Interior da Área de vinha da Quinta do Saião. 
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Olival c/ Azinhal 

Zonas com co-dominância de Oliveira e Azinheira no estrato arbóreo, com os restantes estratos a 

assemelharem-se à serie do azinhal. 

 

Figura  23 – Olival em co-dominância com Azinhal. 

 

Amendoal c/ Retamal 

Trata-se de uma pequena encosta com maior densidade de amendoeiras que intercalam com a 

vegetação sub-serial dominada por retama (Figura  24). 
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Figura  24 – Amendoal dominante com elementos de retamal numa encosta a Sul.  

 

Olival c/ Amendoal 

Tratam-se de zonas de Olival, frequentemente dominante, pontuados com amendoeira, e mais 

pontualmente por outros elementos arbóreos como a azinheira. Os restantes estratos correspondem 

geralmente à vegetação sub-serial, que decorre potencialmente de gestão recente, que impediram a 

formação de matos mais densos. 

 

 

Figura  25 – Olival pontuado por amendoal nas cotas mais baixas. 
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Galeria Ripícola 

A galeria ripícola corresponde à fronteira da propriedade com o rio Douro, onde se desenvolvem 

comunidades relativamente desenvolvidas no estrato arbóreo (Figura  26). Apresenta no entanto alguma 

heterogeneidade que interessa assinalar. Embora em grande parte da galeria se encontre um conjunto 

de elementos arbóreos bem desenvolvidos como o salgueiro (Salix atrocinerea), muitas vezes com 

elementos de bastante interesse (ex. amieiro - Alnus glutinosa), na área junto à vinha este habitat 

apresenta alguma degradação. 

O aspeto mais relevante é a erosão associada às margens (Figura  27), o que ameaça os trabalhos e a 

própria vinha. Este problema parece ser acelerado pela ausência de uma galeria ripícola robusta, 

especialmente pela ausência de salgueiro e consequente falta de suporte das árvores existentes junto à 

margem, um fenómeno que requer soluções de engenharia para combater. 

Outro aspeto negativo nesta área é a infestação por plantas exóticas ou trepadeiras e a existência de 

árvores decrépitas, também consequência destas últimas (Figura  28). Finalmente resta referir a 

ocorrência de alguma figueira-da-índia (Opuntia ficus-indica) em áreas desarborizadas ao longo da 

galeria, uma planta que embora não muito problemática possui algum potencial invasor nesta região 

(Figura  29). 
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Figura  26 – Aspeto da galeria ripícola na área a Sul da vinha (seguido de azinhal denso na encosta). 

 

Figura  27 – Aspeto da galeria ripícola junto à vinha, onde se denotam sérios problemas de erosão das margens. 
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Figura  28 - Aspeto da Galeria Ripícola junto à vinha, onde se denota a presença de diversas exóticas, trepadeiras infestantes, 

árvores doentes e decrépitas. 

mailto:geral@sinergiae.pt
http://www.sinergiaeambiente.pt/


 

Rua da Liberdade Lote 5 Loja nº 1, 3020-112 COIMBRA – NIPC: 507104145 – Capital “ocial 58.500 € - Telef: 239 493 119 –– geral@sinergiae.pt  – www.sinergiaeambiente.pt 

Página | 50 

 

Figura  29 – Aspeto da figueira-da-índia (Opuntia ficus-indica)  na galeria ripícola. 

 

Vegetação Ribeirinha 

A vegetação ribeirinha corresponde ao habitat formado pela principal linha de água na propriedade. 

Embora representado numa só mancha já que é relativamente distinta das restantes comunidades 

vegetais, é na verdade um conjunto internamente heterogéneo.  

O estrato arbóreo surge principalmente onde o declive permite um maior isolamento dos caudais 

torrenciais. Este é bastante heterogéneo e diverso. Embora sejam comuns os elementos frequentes na 

restante área de estudo (azinheira, sobreiro, oliveira, cornalheira), surgem diversos exemplares de 

arvoredo menos comum a esta região associado à antiga ocupação agrícola e ainda arvoredo com 

interesse natural como o zimbro, o pilriteiro e o amieiro. Esta diversidade, embora muitas vezes não 

e uad ada o ideal atu al  ou seja, de a o do o  a Biogeog afia da egião  o side a-se bastante 

positiva já que constitui nichos de Biodiversidade para espécies de fauna que de outra forma não 

estariam presentes, até porque nenhuma destas possui carácter invasor (embora algumas não sejam 

autóctones). 

Ao nível da vegetação arbustiva existe um verdadeiro mosaico constituído pela vegetação sub-serial de 

retama e cistáceas, comum à restante área de estudo, e nas depressões um conjunto de vegetação 
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associado a zonas húmidas, com principal representação do bunho (Scirpoides holoschoenus) e juncos 

(Juncus spp.) e silvas (Rubus spp.).  

Ao nível da vegetação herbácea, para além das gramíneas, surgem elementos associados a zonas 

húmidas, como o poejo (Mentha pulegium) e o mentrasto (Mentha suaveolens).  

É ainda de referir que foi verificado pastoreio, em certas zonas intenso, que impede o desenvolvimento 

de alguma vegetação. 

 

 

Figura  30 – Aspeto da Vegetação Ribeirinha na zona a montante, à entrada da Quinta do Saião. 
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Figura  31 - Aspeto da Vegetação Ribeirinha na zona a montante, à entrada da Quinta do Saião. 

 

 

Figura  32 - Aspeto da Vegetação Ribeirinha na zona intermédia. 
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Figura  33 - Aspeto da Vegetação Ribeirinha na zona intermédia. 

 

 

Figura  34 - Aspeto da Vegetação Ribeirinha e dos canais de desvio de água na zona intermédia. 
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Figura  35 – Aspeto de uma zona de acumulação de água. 

 

 

Figura  36 – Aspeto da vegetação ribeirinha a montante da linha de água. 
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Figura  37 – Confluência da linha-de-água com o Rio Douro. 

 

Caminhos 

Este habitat artificial corresponde aos principais caminhos agrícolas no interior da Quinta do Saião 

 

Infraestruturas Ferroviárias 

Corresponde essencialmente à linha férrea que atravessa a propriedade. 

 

Núcleo Prédios Rústicos 

Conjunto mais relevante de edificado, constituído por armazéns e edifícios em ruinas, com a área no 

geral impermeabilizada (Figura  38). Neste espaço encontram-se alguns elementos arbóreos como a 

alfarrobeira, um arqueófito (planta exótica aclimatada desde tempos pré-históricos) bastante típico na zona 

sul do país. 
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Figura  38 - Núcleo Prédios Rústicos nas cotas mais altas da Quinta do Saião. 

 

Ruínas 

Edifícios em mau estado de conservação (ex. Figura  39). 

 

Figura  39 – Exemplo de edificado em ruínas. 
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Flora Inventariada 

Foram inventariadas 56 espécies de plantas, cuja lista completa pode ser encontrada no Anexo I. 

Não foram identificadas espécies ameaçadas de extinção a nível global (IUCN Red List, 2015), isto é, 

espécies classificadas como Vulneráveis ou níveis de ameaça hierarquicamente superiores. Foram 

identificadas 4 espécies com proteção legal em Portugal. A oliveira, o sobreiro e a azinheira têm 

limitações ao seu abate dado pelos Decreto-Lei nº. 120/86, de 28 de Maio de 1986 e Decreto-Lei n.º 

155/2004, de 30 de Junho de 2004 respetivamente. O gilbardeiro, Ruscus aculeatus (Figura  40), é a 

única espécie de planta inventariada que consta no Decreto-Lei nº.49/2005, que transpõe as diretivas 

aves e habitats para legislação nacional e portanto com importância ao nível da conservação da 

natureza. O Anexo V deste D.L., onde esta se encontra listada, contém as espécies vegetais de interesse 

comunitário cuja captura ou colheita na natureza e exploração podem ser objeto de medidas de gestão. 

 

 

Figura  40 – À esquerda, gilbardeiro na Quinta do Saião, à direita, o pormenor de um gilbardeiro em frutificação com a sua 

característica folha e os seus frutos vermelhos (Fonte: Wikimedia). 

 

Desta lista destaca-se ainda a presença de algumas infestantes agrícolas, principalmente associadas à área de 

vinha. 

 

Outra Informação Relevante 

 Segundo um pescador, com presença assídua de 30 anos na propriedade, as espécies passíveis de ser 

pescadas no Douro são: 
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Nome Comum Nome Científico 

Estatuto de 
Conservação 
(Cabral et al. 

2005) 

Notas Estatuto de Proteção (D.L. 
N.º 49/2005) 

Estatuto de 
Conservação 
(IUCN, 2015) 

Achigã Micropterus 
salmoides 

NA Não Indígena Decreto-Lei nº 565/99 LC 

Barbo-comum Barbus bocagei LC Endemismo 
ibérico 

Anexo B-V do Decreto-Lei 
nº. 49/2005 LC 

Carpa Cyprinus carpio NA Não Indígena Decreto-Lei nº 565/99 VU 

Enguia-
europeia Anguilla anguilla EN   CR 

Lúcio Esox lucius NA Não Indígena Decreto-Lei nº 565/99 LC 

 

 

Análise SWOT 
 

Quadro 7 – Análise SWOT da Situação Atual da Quinta do Saião relativamente à Qualidade Ambiental. 

Forças Fraquezas 

Paisagem privilegiada sobre o Rio Douro. 

Forte expressão natural e presença confirmada e 

potencial de várias espécies com interesse 

conservacionista. 

Presença de diverso Património Vernáculo, algum do 

qual com valor cénico. 

Reduzida expressão de espécies exóticas invasoras. 

Parco aproveitamento do Território. 

Degradação do Património Edificado. 

Presença de linha de Média tensão. 

Condicionantes ao Nível dos Instrumentos de Gestão 

Territorial. 

Oportunidades Ameaças 

Exploração do Território adaptado às suas 

características Biofísicas. 

Valorização do Património Natural e Arquitetónico. 

Marketing Ambiental e Cultural.  

Promoção do contacto e ordenamento com pastores, 

no sentido de uma adequada e extensiva gestão dos 

matos com efeitos na redução de risco de incêndios. 

Exploração de produtos endógenos como a castanha, a 

ovelha da aça Chu a da Te a Que te , do el, 
amêndoa e cogumelos. 

 

Aumento das espécies exóticas invasoras devido a 

perturbação, como a desmatação. 

Erosão e colapso das margens do Rio Douro. 

Perseguição, recolha ou eliminação de espécies com 

valor conservacionista. 

Incêndios e pragas agrícolas. 
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Plano de Sustentabilidade Ambiental 
 

O Plano de Sustentabilidade Ambiental agora proposto pretende orientar a gestão do ponto de vista da 

sustentabilidade dos aspetos mais relevantes expressos pelo promotor. Nomeadamente ao nível da 

Gestão da Biodiversidade, Beneficiação da Principal Linha de Água, recuperação de Património Vernáculo 

(com incidência no pombal e nos muros de pedra posta), Oferta de Serviços Turísticos Sustentáveis, 

Marketing, Atividades a Desenvolver na Quinta e Sensibilização. Será sugerido um Plano de 

Monitorização do Plano e fontes de Financiamento que possam ajudar a implementar partes do Plano. 

 

Gestão da Biodiversidade 

Tendo em conta a caracterização efetuada o Quadro 8 sintetiza os habitats presentes e habitats 

protegidos potenciais na área de estudo.  

 

Quadro 8 – Gestão dos habitats presentes, e a promover, na Área de Estudo. 

Habitat 
Estado de 

Conservação 
Gestão 

Necessária? 
Prioridade Habitat Protegido Potencial 

Retamal Conservado Optativa Baixa 

5330 – Matos termodinâmicos pré-
desérticos (Piornais) 

5210 – Matagais arborescentes de 
Juniperus spp. 

Azinhal Denso Conservado Sim Moderada 

9340 - Florestas de Quercus ilex e 
Quercus rotundifolia 

9560 - Florestas endémicas de 
Juniperus spp. * Prioritário 

Azinhal Esparso Conservado Não N.A. -- 

Olival em Patamares e 
Afloramentos 

Conservado Não* N.A. -- 

Olival c/ Amendoal 

Conservados Optativa Baixa 
6220 Subestepes de gramíneas e 
anuais da Thero-Brachypodietea * 

Prioritário Olival c/ Azinhal 

Vinha N.A. Sim Moderada -- 

Galeria Ripícola Parcialmente Degradado Sim Alta 91E0 - Florestas aluviais de Alnus 

glutinosa e Fraxinus excelsior (Alno-
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Padion, Alnion incanae, Salicion 

albae) * Prioritário 

Vegetação Ribeirinha Conservado Sim Moderada 

6420 - Pradarias húmidas 
mediterrânicas de ervas altas da 

Molinio-Holoschoenion 

91E0 - Florestas aluviais de Alnus 

glutinosa e Fraxinus excelsior (Alno-

Padion, Alnion incanae, Salicion 

albae) * Prioritário 

Outras NA Sim Moderada -- 

* Apenas se se ponderar a sua exploração. 

 

A opção de promoção e manutenção destes habitats deve ter em conta os objetivos económicos do 

promotor para as áreas correspondentes mas também sempre que possível promover estes habitats em 

áreas não afetas ou dispensáveis à produção.  

Todas as medidas de gestão de seguida elencadas foram ponderadas de acordo com as medidas de 

gestão de habitats protegidos do ICNF 9, a Bioecologia caracterizada na introdução e o PROF (Quadro 9). 

 

Quadro 9 – Espécies Prioritárias na sub-região Douro Superior. Fonte: adaptado de PROF Douro. 

 

                                                           
9 http://www.icnf.pt/portal/naturaclas/rn2000/resource/rn-plan-set/hab 
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São elencadas de seguida as orientações de gestão, que permitem a correta conservação e promoção 

destes habitats: 

 

Onde: Retamal 

Habitats potenciais: 5330 – Matos termodinâmicos pré-desérticos (Piornais) 

pt2 

5210 – Matagais arborescentes de Juniperus spp. 

- Manutenção da área atual (ou seu ligeiro aumento), evitando o seu desenvolvimento para 

estratos arbóreos de azinheira ou outras espécies. 

- Promover a presença de zimbro. 

- Caso se deseje o alargamento da área deste habitat (por desmatação e corte de azinheira), 

deverá promover-se a presença de zimbro. Não é desejável a expansão significativa deste habitat, 

a não ser no sentido de conter incêndios. O azinhal esparso pode ser outra das opções para 

conversão neste habitat. 

- Poderá promover-se a presença de animais de quinta ruminantes (burros, cavalos, cabras e 

ovelhas) neste habitat (e no azinhal esparso). 

- Deverá recorrer-se à roça mecânica para controlo do desenvolvimento do estrato arbustivo 

(exceto zimbro). 

- Junto ao Rio Douro, nas clareiras de vegetação ripícola, converter em Galeria ripícola pela 

promoção das espécies mais adequadas (ver quadros seguintes). 
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Onde: Azinhal Denso 

Habitats potenciais: 9340 - Florestas de Quercus ilex e Quercus rotundifolia 

9560 - Florestas endémicas de Juniperus spp. * 

Prioritário 

- Este habitat dificilmente deverá evoluir para um habitat protegido a médio-termo, exceto nas 

encostas a Norte, já que o sub-desenvolvimento da azinheira, devido ao solo esquelético, não 

permite um copado denso e o desenvolvimento das comunidades adaptadas à sombra. Não 

obstante considera-se positiva a manutenção da sua área quanto possível. 

- Poderão ser ponderadas intervenções para promoção da azinheira, através de desramação das 

azinheiras, principalmente as que se desenvolvam de forma arbustiva. A altura a desramar nunca 

deverá ser superior a 1/3 da altura total.   

- Favorecer a sucessão natural, evitar limpezas ou desmatações. Apenas deverá ser ponderada 

intervenção quando os matos se desenvolverem até à copa da azinheira e quando colocando em 
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risco o desenvolvimento da mesma. 

- Promover a presença de zimbro (em detrimento de medronheiro, cornalheira e roselha-grande). 

- Indivíduos muito próximos, em zonas mais densas, poderão ser removidos de forma a favorecer a 

árvore maior. 

- Promover as orlas natural de matagal de retama e outros (proteção contra ventos e animais). 

Caso junto a caminhos, perturbar o mínimo possível estas orlas (exceto se visar a redução do risco 

de incêndio). 

- Poderá reduzir-se a ocupação deste azinhal através da expansão do retamal e/ou do Olival 

c/Amendoal para Este, em cotas mais altas, onde se pode criar uma barreira entre a parte Sul e 

Norte da Quinta, o que com o caminho existente reforça o efeito de retardação de Incêndio. Outro 

corta-fogo (aceiro) pode ser criado na zona deste habitat mais a Sul da Quinta. 

- Evitar o pastoreio. Promover o contacto e ordenamento com pastores, apenas no sentido da 

promoção de uma adequada e extensiva gestão dos matos com efeitos na redução de risco de 

incêndios (aconselha-se uma faixa a Sul da propriedade). 

- Caso se pretenda a conversão deste habitat em Vinha desaconselha-se a utilização de vertentes 

a norte (onde o habitat é mais desenvolvido. Deverão igualmente ser criados corredores deste 

habitat entre parcelas. 

- Evitar o acesso a animais domésticos e a pessoas, principalmente nas áreas mais densas. 

- Sensibilizar para a importância destes bosques. 
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Onde: Olival c/ Amendoal 

Olival c/ Azinhal 

Habitats potenciais: 6220 Subestepes de gramíneas e anuais da Thero-

Brachypodietea * Prioritário 

- Poderá testar-se o estabelecimento destas pastagens, passam pela introdução de leguminosas 

(tremocilha - Lupinus angustifolius, Lupinus gredensis, Lupinus hispanicus, Lupinus luteus) ou 

trevos (Tripholium spp.), em épocas adequadas (primeiras pluviometrias Outonais), pelo 

favorecimento do pastoreio extensivo por ovinos e pela não mobilização dos solos. Desta forma 

favorecer-se-á o Habitat prioritário 6220* pt 2, com elevado valor conservacionista. 

- Poderá promover-se a presença de outros animais de quinta ruminantes (burros, cavalos) neste 

habitat, sendo mais indicada a ovelha. 

- Esta medida fará mais sentido se se pretender a exploração do olival já que se irá promover a 

fertilidade do solo. Caso contrário poderá deixar-se a sucessão natural ocorrer (matos de retama e 

cistáceas. 

- A remoção de retama e outros matos deverá ocorrer em 75% deste habitat, podendo permitir-se a 

sucessão em cerca de 25%. 

 

 

Onde: Vinha 

Habitats potenciais: Nenhum 

- Para além das práticas vitícolas regulamentadas para a RDD, considera-se que a implementação 

de produção integrada ou agricultura biológica teria um impacte positivo. 

- Deverá continuar-se a promover o enrelvamento e a vegetação da vinha, principalmente após a 

tentativa de eliminação da grama. 

- Promover a colocação de Ninhos ou Caixas de Morcego no sentido de controlar eventuais pragas 

da vinha (ex. traça-da-uva, cicadela). 

- Promover nas áreas limítrofes das parcelas a colocação e promoção de plantas com interesse 
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funcional já estudadas pela ADVID e que podem também ter interesse estético: 

http://www.advid.pt/imagens/outros/14014603849176.pdf 

- Em novas plantações poderão aproveitar-se as herbáceas existentes para realização de mulching 

e consequente proteção do solo. 

 

 

Onde: Galeria Ripícola 

Habitats potenciais: 91E0 - Florestas aluviais de Alnus glutinosa e Fraxinus 

excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) * 

Prioritário 

O aspeto mais relevante a ter em conta trata-se da consolidação das margens do Rio Douro junto 

à vinha. O problema de base parece ser um processo de erosão que se iniciou pela ausência de 

uma galeria ripícola forte e provida de espécies essenciais para a consolidação das mesmas, como 

o salgueiro. Tal não é facilmente resolvido através de técnicas de promoção da vegetação 

ribeirinha passivas. Nesse sentido, após análise preliminar, propõe-se soluções mistas entre Eng. 

Tradicional e Eng. Natural. Tal deverá envolver o enrocamento pontual das margens e as técnicas 

de engenharia natural mais adequadas no sentido de promover a Biodiversidade e a 

sustentabilidade da margem a longo-termo. Nesse sentido, este projeto será alvo de projeto 

próprio, providenciando uma alternativa à Engenharia estritamente tradicional. 

As linhas gerais incluem: 

- Expansão da galeria entre 5 a 10 metros a partir do leito, contemplando um caminho de 

circulação de maquinaria agrícola. Tal exigirá a remoção de algumas fileiras de vinha (que se 

esperava inevitável e estava já prevista). 

- Enrocamento pontual (junto às bombas de água) no sentido de defletir a corrente utilizando 

pedra já existente na propriedade. 

- A recuperação e plantação das espécies arbóreas a par do favorecimento da regeneração 

natural são acompanhadas de medidas ativas de plantação de freixo (Fraxinus angustifolia), 

salgueiro (Salix atrocinerea) e amieiro, que embora algo abundante, apresenta dificuldade em 

resistir à erosão hídrica. Esta medida será efetuada a partir de estacas dos amiais, freixos e 

salgueiros já existentes. 

- Esta galeria deverá ter uma largura que suporte mais de 3 ou 4 fileiras de espécies ripícolas 
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complementada com marmeleiro, que além de fortalecer a galeria através das suas raízes 

profundas, providencia um recurso secundário que pode ser aproveitado e pode ainda 

promover a manutenção de avifauna que aprecia os seus frutos no período invernal. 

- Relativamente às medidas de conservação para a manutenção e melhoramento do grau de 

conservação do Habitat (posteriormente às intervenções), deve ser controlado o estrato 

arbustivo e orlas espinhosas, nomeadamente os silvados, canaviais (exóticos de Arundo 

donax) e infestações de Vitis vinifera e figueira-da-índia no sentido de prevenir o fogo e 

promover a circulação na vinha. 

- Monitorização para a presença de invasoras (principalmente figueira-da-índia, acácias e 

ailantos) e seu controlo. 

 

Onde: Vegetação Ribeirinha 

Habitats potenciais: 6420 - Pradarias húmidas mediterrânicas de ervas altas da 

Molinio-Holoschoenion 

91E0 - Florestas aluviais de Alnus glutinosa e Fraxinus 

excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) * 

Prioritário 

- A gestão e manutenção dos juncais (Habitat 6420), passa essencialmente por condicionar a 

progressão da dinâmica vegetal e dos silvados, através da manutenção da atividade pastoril, que 

caso seja insuficiente se possa adotar a roça ou fogo. O excesso de pastoreio e a substituição por 

formações nitrófilas, pode ser um problema, pelo que se deverá optar pelo pastoreio extensivo. 

Deverá ser ainda condicionada a drenagem na área de ocupação do habitat no sentido de lhe dar 

contiguidade e o expandir. Ou seja, a promoção de água no habitat em períodos estivais poderá 

contribuir para a subsistência deste habitat. 

- Visto que ocupa ≥ de 25% da linha de água pretende-se manter o atual grau de cobertura, 

favorecendo elementos arbóreos nas restantes extensões. 

- Promover o contacto e ordenamento com pastores, promovendo uma adequada e extensiva 

gestão dos matos com efeitos na redução do pastoreio. 

- Promover amieiros, salgueiros e freixos no seguimento da das medidas sugeridas para as 

galerias ripícolas.  

- Preservar os zimbros presentes. 

mailto:geral@sinergiae.pt
http://www.sinergiaeambiente.pt/


 

Rua da Liberdade Lote 5 Loja nº 1, 3020-112 COIMBRA – NIPC: 507104145 – Capital “ocial 58.500 € - Telef: 239 493 119 –– geral@sinergiae.pt  – www.sinergiaeambiente.pt 

Página | 67 

- Se necessário modelar o terreno (criação de leitos) de modo a proteger as árvores existentes 

(nas zonas mais secas) da corrente de água. 

 

 

 

Onde: Outras 

Habitats e potenciais: Nenhum 

- A vedação da Propriedade, expeto aquela que vise a passagem humana, não deve possuir arame 

farpado na primeira linha de modo a proteger diversos grupos de aves, principalmente rapinas 

noturnas. 

- Ponderar a colocação de apiários que suportam a polinização. 

- Ponderar a criação de viveiros para a expansão de plantas com interesse funcional.   

- Formar os trabalhadores para não perseguir cobras e outra fauna que não tenham impactos 

económicos. 
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- Medidas que evitem a electrocução de aves são desejáveis (embora potencialmente dispendiosas), 

por exemplo através do seu enterro, isolamento ou sinalização. Considerar o impacto na aisagem da 

linha elétrica. 

- Deverão se estabelecidas faixas corta-fogo e faixas de gestão de combustível, assim como outras 

medidas que promovam a probabilidade de ignição, a probabilidade de expansão e a rapidez de 

resposta em caso de incêndio. 

 

 

 

Beneficiação da Linha de Água 

Objetivo: Capta  água do io Dou o pa a o ea  e t a svasa  pa a a tal i ª de odo a ue esta 

tenha água corrente no Verão, provendo um conjunto de atividades de lazer e ambientais. 

 

O presente critério será aprofundado em momento oportuno, nomeadamente quando ser tiver 

esclarecido junto das autoridades com Responsabilidade Ambiental Específica (principalmente a Agência 

Portuguesa do Ambiente) se pronunciarem conclusivamente sobre o mesmo. Não obstante algumas 

medidas podem ser já avançadas no sentido de se iniciar o processo de saturação do solo que 

contribuirá para a retenção de água superficial: 

- Aumentar o número de represas ao longo da linha de água através da colocação de troncos de 

árvores; 

- Redução do pastoreio na linha de água, que promoverá também a preservação dos muros de 

pedra posta atualmente presentes;  

- Ponderar desviar águas do sistema de drenagem pluvial previsto para os empreendimentos 

turísticos para a encosta onde se encontra a linha de água; 

- Ponderar envolver os proprietários adjacentes para gestão dos baldios que promova a correta 

afluência de água para a propriedade; 

- Reformulação do sistema de drenagem junto à confluência com o rio Douro no sentido de reduzir 

a erosão nesta área; 
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Recuperação de Património Vernáculo (Pombal e Outros) 

Objetivo: Avaliar a viabilidade de recuperação do Pombal existente, e possível localização para 

implantação de novos, e a recuperação de outro património. 

 

Pombal 

Os pombais tradicionais, são um elemento marcante da paisagem rural da região. A recuperação dos 

pombais tradicionais, além de promover a reabilitação do património arquitetónico tradicional na região, 

valorizando a paisagem rural, permite a recuperação e sustentabilidade das populações silvestres de 

Pombo-das-rochas (Columba livia). O Pombo-das-rochas é uma das principais presas na dieta da águia de 

Bonelli, sendo por isso de enorme interesse a recuperação dos pombais tradicionais e 

consequentemente travar a aparente regressão do núcleo populacional de Águia de Bonelli no Interior 

Norte de Portugal. São por isso uma excelente ferramenta na conservação da Águia-de-Bonelli (uma das 

aves mais ameaçadas da avifauna Portuguesa, com o estatuto de em perigo - EN), espécie que tem 

sofrido um forte declínio da sua população nas últimas décadas, principalmente devido à degradação de 

habitat, perturbação dos locais de nidificação, diminuição da disponibilidade trófica, e mortalidade por 

electrocução e colisão contra estruturas. Os pombais tradicionais direcionados à conservação desta 

espécie, permitem aumentar a disponibilidade de presas e consequentemente facilitar a reocupação de 

territórios abandonados e aumentar a produtividade dos casais. Para além disso e permitem a 

acumulação de pombinho (estrume com excelentes propriedades fertilizantes). 

 

Conforme se pode confirmar a localização do pombal proposto pelo promotor para reabilitação na 

Quinta do Saião (Figura  41), e mapa de localização (Figura  42), está muito próximo da linha de 

média/alta tensão, que representa perigo tanto para as pombas que possam ocupar esse pombal, como 

para os predadores alados (águia-de-Bonelli, falcão-peregrino, águia-calçada, açor, gavião, entre outros), 

pelo que se desaconselha a recuperação deste pombal. O choque de aves com linhas elétricas 

representa um dos maiores fatores de mortalidade para a águia-de-Bonelli e outras aves conforme 

confirmado pela informação cedida pelo ICNF. Como medida de conservação, no caso em concreto, 

aconselhamos e sugerimos a construção de um pombal, com recurso a técnicas de construção 

tradicionais, numa localização que não represente perigo para as espécies alvo. 
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Figura  41 – Imagens do Pombal presente na Área de Estudo que se pondera recuperar. 

 

 

Na Figura  42, é possível identificar as áreas propostas (a vermelho), dentro dos limites da Quinta do 

Saião, para a construção de raiz de um pombal tradicional. 

Os fatores a ter em conta na escolha dos locais são: 

 Local de implantação na proximidade do território da águia-de-Bonelli; 

 Ausência de estruturas ou linhas elétricas que possam provocar lesões nas aves; 

 Vertente da encosta e declive; 

 Exposição solar; 

 Vento; 

 Acessibilidade. 
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Figura  42 – Áreas possíveis de Instalação do Pombal. 

 

Do ponto de vista turístico (visitação da Quinta) a opção a Norte permite uma fácil referência a este 

marco territorial, embora possa não ser tão adequado do ponto de vista da conservação da Águia-de-

Bonelli. A opção a Sul permite o enquadramento do Pombal num percurso pedestre ou de bicicleta. 

Propõe-se por isso a consulta de uma proposta comercial de um parceiro especialista, e respetivos 

desenhos de Arquitetura no Anexo III. 

 

 

Muros de Pedra Posta 

Os muros de pedra posta constituem uma mais-valia estética e transmitem uma mensagem ancestral e 

nostálgica do território. Nesse sentido a sua recuperação, constitui uma mais-valia para potenciar o 

território e enquadrar o projeto agrícola e turístico. Existem diversos muros de pedra posta e patamares 

na propriedade, alguns dos quais carecendo de reabilitação (ex. Figura  43).  

No capítulo Financiamento é explorada uma opção financeira que ajuda à reabilitação dos mesmos. 
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Figura  43 – Exemplo de um muro de pedra posta degradado na Quinta do Saião. 

 

 

Ruinas 

Na propriedade existe um conjunto diversificado de ruinas que testemunham a utilização ancestral do 

território.  

Um dos núcleos mais importantes situa-se nas cotas mais altas da propriedade, que constituem num 

conjunto de edificado de pedra em elevado estado de degradação (Figura  44, Figura  45). A paisagem é 

privilegiada a partir desta localização (Figura  46) o que reforça a sua conversão para fins de visitação. 

Sugere-se por isso sempre que possível a manutenção das estruturas com as devidas adaptações, e a 

reutilização dos materiais. Sugere-se também a manutenção dos diversos artefactos como fontes e 

pátios. 

Resta referir que o atual armazém, embora não constitua uma ruina, constitui um elemento marcante na 

paisagem, cuja arquitetura mais moderna destoa da ruralidade da paisagem. Caso se opte pela sua 

reformulação pode-se optar por uma solução arquitetónica mais moderna e achatada, pela sua 

dissimulação (ex. cortinas arbóreas), ou pelo seu revestimento com elementos rurais (ex. pedra). 
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Figura  44 – Principal Núcleo de ruínas na Quinta do Saião. 

 

 
Figura  45 – Vista a partir do interior das ruinas. 
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Figura  46 – Paisagem a partir deste núcleo. 

 

 

Este núcleo supramencionado possui visibilidade para ruinas localizadas no cume da colina a Oeste 

localizadas a cotas mais baixas (Figura  47). Estas possuem atributos e enquadramento estético, pelo que 

pode ser uma opção a sua limpeza, ligeira reconstrução para ocultação da tijoleira e reboco, e sua 

manutenção como artefacto da paisagem. 

 

 

 

Figura  47 – Ruinas localizadas no topo da colina a norte das vinhas possui presença marcante na paisagem. 

 

 

As ruinas localizadas junto à vinha (Figura  48, Figura  49) possuem também interesse cénico. Caso não se 

considere a sua reabilitação para a sua utilização original (lagar/armazém) pode-se considerar a 

possibilidade de criação de um espaço de fruição vínica/cultural, como sala de provas, espaço de 

mailto:geral@sinergiae.pt
http://www.sinergiaeambiente.pt/


 

Rua da Liberdade Lote 5 Loja nº 1, 3020-112 COIMBRA – NIPC: 507104145 – Capital “ocial 58.500 € - Telef: 239 493 119 –– geral@sinergiae.pt  – www.sinergiaeambiente.pt 

Página | 75 

exposições e/ou espaço destinado à restauração. Caso se pretenda a introdução de animais de Quinta, 

poderá servir como estábulo. 

 

 

Figura  48 – Ruinas localizadas junto à vinha. 

 

 

Figura  49 – Interior das ruinas localizadas junto à vinha. 

 

 

Outras ruinas junto à vinha podiam converter-se num local de fruição do espaço, podendo consistir num 

abrigo, um bar, esplanada e/ou uma zona de repouso para contemplação da paisagem. Tal pode fazer-se 

recorrendo à limpeza da vegetação das ruinas mais antigas, e sua reconstrução parcial no sentido de 
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ampliar o espaço disponível, complementando com mobiliário exterior. O edifício de tijoleira mais 

recente poderá ser reabilitado sob a forma de abrigo, de preferência revestindo o mesmo com materiais 

construtivos tradicionais. É também um local privilegiado de observação da avifauna associado às vinhas 

e à galeria ripícola. 

Alternativamente pode-se optar pela remoção/ocultação das mesmas, se bem que se perderia um local 

privilegiado. 

 

 

Figura  50 – Ruinas de pedra e ruinas de tijoleira junto à vinha. 

 

 

Estabelecimentos Turísticos Sustentáveis 

Objetivo: Definição de medidas ambientalmente sustentáveis para o serviço e edificado no âmbito de 

Certificações no Turismo.  

O presente subcapítulo pretende resumir os principais aspetos passíveis de ser incorporados na unidade 

de alojamento atualmente a ser ponderada que aumentem a sustentabilidade ambiental da mesma. 

Estas pretendem ser linhas orientadoras que suportem o investimento e a tomada de decisão. Optou-se 

pela efe ia ao R tulo E ol gi o Eu opeu e a uito se elha te Chave-ve de . Para consultar com 

mais profundidade os requisitos do Rótulo Ecológico Europeu, deverá ser consultado o Anexo IV. 

Estas medidas estão divididas em critérios obrigatórios e em critérios facultativos, sendo que se 

considera essencial implementar também alguns destes últimos, mais exigentes, no sentido de aumentar 
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a eficiência ambiental, económica e a comodidade do visitante da Quinta do Saião, contribuindo para a 

perceção de Qualidade que se pretende transmitir 

 

CRITÉRIOS OBRIGATÓRIOS 

Finalidade dos critérios:  

Os critérios que irão ser especificados de seguida visam estabelecer um limite para os principais 

impactos ambientais das três fases do ciclo de vida de um serviço de receção turística, nomeadamente:  

 Limitar o consumo de energia; 

 Limitar o consumo de água; 

 Limitar a produção de resíduos; 

 Favorecer a utilização de recursos renováveis e de substâncias menos perigosas para o ambiente; 

 Promover a informação e a educação ambientais; 

 

O Quadro 10 resume os critérios mais importantes para garantir a sustentabilidade do empreendimento, 

que assume que são cumpridos os requisitos legais comunitários, nacionais e locais. Deve estar 

garantido, designadamente, que: 

1. A estrutura física foi construída legalmente e respeita todas as leis ou regulamentos pertinentes 

aplicáveis à zona em que está construída, e especialmente os relacionados com a preservação da 

paisagem e da biodiversidade. 

2. A estrutura física respeita as leis e regulamentos comunitários, nacionais e locais relativos à 

conservação da energia, às fontes de abastecimento de água, ao tratamento e à evacuação das 

águas residuais, à recolha e eliminação dos resíduos, à manutenção e conservação dos 

equipamentos, às disposições em matéria de saúde e segurança. 
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Quadro 10 - Critérios obrigatórios para fornecimento de serviço de alojamento sustentável. 

Fase do Ciclo de 
Vida 

Critério Expectativa do R. E. Europeu Recomendações (abordagem minimalista) 

Fase prévia ao Serviço 
de Acomodação 
Turistica 

Energia Pelo menos 50 % da eletricidade utilizada para todos os fins deve ser produzida a partir de 
fontes de energia renováveis, conforme definidas na Directiva 2001/77/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho. 
 
Não podem ser utilizados como fonte de energia o carvão e os óleos pesados com um teor de 
enxofre superior a 0,1 %. Está excluído deste critério o carvão para lareiras decorativas. 
 
Se, durante o período de validade do rótulo ecológico, for instalado novo equipamento de 
produção de energia térmica, esse equipamento deve ser uma unidade de cogeração de alta 
eficiência  
 
As caldeiras de água quente alimentadas com combustíveis líquidos ou gasosos, tal devem 
satisfazer normas de eficiência correspondentes, no mínimo, a três estrelas, As unidades de 
cogeração existentes têm de ser conformes com a definição de elevada eficiência constante. 
 
A eficiência das caldeiras deverá ser superior a 88 %. 
 
Qualquer aparelho de ar condicionado adquirido deve ter uma eficiência energética de, pelo 
menos, classe A, ou uma eficiência energética correspondente. 
 
O alojamento turístico deve cumprir a legislação nacional e os códigos de construção locais 
relativos à eficiência energética e ao desempenho energético dos edifícios. 
 
Isolamento das Janelas deve ser apropriado às condições climáticas. 
 
Pelo menos 80 % de todas as lâmpadas elétricas do alojamento turístico devem ter uma 
eficiência energética de Classe A. 100 % das lâmpadas elétricas instaladas em locais onde é 
provável que permaneçam ligadas mais de cinco horas por dia devem ter uma eficiência 
energética de classe A 

 
O alojamento turístico deve utilizar apenas aparelhos alimentados por fontes de energia 
renováveis para aquecer espaços exteriores, tais como espaços para fumadores ou espaços de 
restauração. 

Caso se considere pertinente deverá contactar-se o fornecedor de eletricidade no 
sentido de perceber as opções em termos de energia verde. Não obstante, aconselha-se 
a implementação de sistemas de energias renováveis (painéis solares) dentro do 
financeiramente plausível. 
Caso aplicável ponderar as consequências financeira. 
 
 
Caso aplicável ponderar as consequências financeira. 
 
 
 
Caso aplicável ponderar as consequências financeira. 
 
 
 
Caso aplicável ponderar as consequências financeira. 
 
Dar preferência por aparelhos de classe A que à partida terão desempenhos financeiros 
superiores a longo termo. 
 
Solicitar as respetivas auditorias. 
 
 
Altamente recomendável, também em termos de conforto. 
 
Dar preferência por lâmpadas de classe A que à partida terão desempenhos financeiros 
superiores a longo termo.  Recomenda-se a tecnologia LED nos arruamentos e espaços 
exteriores. 
 
 
Caso aplicável ponderar as consequências financeira. 
 

Consumo de Água O débito médio de água das torneiras e chuveiros, com exclusão das torneiras de cozinha e de 
banheira, não pode exceder 9 litros/minuto  
 
Os sanitários devem dispor de um recipiente adequado para o lixo e os hóspedes devem ser 
convidados a utilizá-lo, em vez da sanita, para determinados tipos de resíduos. 
 
Todos os urinóis devem estar equipados com sistemas de descarga de água automáticos (com 
temporizador) ou manuais, por forma a que não haja uma descarga contínua. 
 
Os hóspedes devem ser informados, à chegada, da política ambiental do alojamento turístico. 
Essa informação deve explicar que os lençóis e toalhas dos quartos serão mudados a seu pedido 
ou, por princípio, com a frequência estabelecida pela política ambiental do alojamento turístico 

Instalar redutores já que à partida terão desempenhos financeiros superiores a longo 
termo. 
 
Recomendável 
 
 
Recomendável, se aplicável. 
 
 
Recomendável 
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Fase do Ciclo de 
Vida 

Critério Expectativa do R. E. Europeu Recomendações (abordagem minimalista) 

ou exigida por lei e/ou por regulamentos nacionais. 
 
Correto tratamento de águas residuais. 
 
Seguir os Planos Municipais de Águas Residuais e de Proteção aos corpos de água. 
 
Rega de espaços exteriores deverá ser efetuada for a dos períodos de maior calor. 

 
 
De preferência recorrer ao saneamento municipal. Não colocar efluentes em corpos de 
água 
Recomendável contactar o Município de VN Foz Côa caso surjam dúvidas 
 
Recomendável a automatização. Faz também sentido em termos financeiros. 

Fase Operacional Gestão Geral Proibição de fumar em áreas comuns. 
 
A manutenção e conservação das caldeiras e sistemas de ar condicionado devem ser efetuadas 
pelo menos uma vez por ano. 
 
A direção deve definir uma política ambiental e redigir uma declaração de política ambiental 
simples, bem como um programa de ação preciso para garantir a aplicação da política 
ambiental. 
 
O alojamento turístico deve fornecer informações e formação ao seu pessoal, incluindo 
procedimentos escritos ou manuais, para garantir a aplicação das medidas ambientais e para o 
sensibilizar para a necessidade de adotar comportamentos responsáveis em matéria de 
ambiente 
 
O alojamento turístico deve informar os hóspedes, incluindo os participantes em conferências, 
da sua política ambiental, nomeadamente os aspetos de segurança em geral e de segurança 
contra incêndios, convidando-os a contribuir para a sua aplicação 
 
O alojamento turístico deve dispor de procedimentos para recolher e monitorizar os dados 
sobre o consumo total de energia, o consumo de eletricidade e de energia provenientes de 
outras fontes e o consumo de água. 
 
O alojamento turístico deve prever procedimentos para recolher e monitorizar os dados sobre o 
consumo de produtos químicos, especificando se o produto é concentrado ou não e a 
quantidade de resíduos produzidos. 

Recomendável. 
 
Recomendável, embora se possam exceder esses períodos. 
 
 
Recomendável. O presente documento é um percursor importante na definição dos 
objetivos da Politica. 
 
 
Bastante recomendável aos trabalhadores permanentes. 
 
 
 
 
Bastante recomendável. 
 
 
 
Bastante recomendável. 
 
 
 
Bastante recomendável. 

Redução de 
Resíduos 

Os hóspedes devem ser informados das modalidades de separação dos resíduos e dos locais 
onde o podem fazer de acordo com os melhores sistemas locais ou nacionais, na zona a que 
pertence o alojamento turístico. Devem existir nos quartos, ou a uma distância razoável, 
recipientes adequados para a separação dos resíduos. 
 
Os resíduos devem ser separados em categorias que possam ser tratadas separadamente pelas 
instalações locais ou nacionais de gestão de resíduos, tendo particular cuidado com os resíduos 
perigosos, que devem ser separados, recolhidos e eliminados  
 
Se a administração local não oferecer um serviço de recolha e/ou eliminação seletiva dos 
resíduos, o gestor do alojamento turístico deve enviar-lhe uma carta afirmando a sua 
disponibilidade para fazer a triagem dos resíduos e exprimindo a sua preocupação pela não 
existência de recolha e/ou eliminação seletivas dos mesmos. Se as autoridades locais não 
oferecerem um serviço de eliminação de resíduos perigosos, o requerente deve, anualmente, 
apresentar uma declaração da autoria das mesmas que confirme que não existe um sistema de 

Contactar os Serviços Municipais no sentido de ponderar opções. É recomendável 
facilitar a reciclagem na propriedade. 
 
 
 
Toners, tintas de impressão, equipamentos de refrigeração e elétricos, pilhas, lâmpadas 
economizadoras de energia, produtos farmacêuticos, gorduras/óleos, etc. e os 
aparelhos elétricos especificados na Diretiva 2002/96/CE e na Directiva 2002/95/CE do 
Parlamento Europeu e do Conselho. 
 
Como referido anteriormente, aconselha-se o contacto com os Serviços Municipais no 
sentido de ponderar opções. É recomendável facilitar a reciclagem na propriedade. 
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Fase do Ciclo de 
Vida 

Critério Expectativa do R. E. Europeu Recomendações (abordagem minimalista) 

eliminação de resíduos perigosos. 
O pedido às autoridades locais para que criem um sistema de recolha e/ou eliminação seletiva 
dos resíduos deve ser feito anualmente. 
 
Salvo obrigação legal, não devem ser utilizados produtos de toilette descartáveis (não 
recarregáveis), como champô e sabão, e outros produtos (não reutilizáveis), como toucas de 
banho, escovas, limas de unhas, etc. Caso esses produtos descartáveis sejam exigidos por lei, o 
requerente deve oferecer aos hóspedes ambas as soluções e incentivá-los, com uma mensagem 
adequada, a utilizarem produtos não descartáveis. 
Apenas devem ser utilizados utensílios para beber (chávenas e copos), pratos e talheres 
descartáveis se forem feitos de matérias-primas renováveis e forem biodegradáveis e 
compostáveis 
 
Salvo obrigação legal, não podem ser utilizadas embalagens unidose para o pequeno-almoço ou 
outro serviço de restauração, com exceção das gorduras lácteas para barrar (como manteiga, 
margarina e queijo-creme), chocolate e manteiga de amendoim para barrar e doces e compotas 
dietéticas ou para diabéticos. 

 
 
 
 
Caso se espere uma grande afluência de hóspedes esta opção deve ser ponderada.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Recomendável. 

Informação aos 
Hóspedes 

Os hóspedes devem ser informados, à chegada, da política ambiental do alojamento turístico. 
Essa informação deve explicar que os lençóis e toalhas dos quartos serão mudados a seu pedido 
ou, por princípio, com a frequência estabelecida pela política ambiental do alojamento turístico 
ou exigida por lei e/ou por regulamentos nacionais. 
 
Se os quartos não dispuserem de um sistema de extinção automática das luzes, deve existir 
informação facilmente acessível que peça aos hóspedes para desligarem as luzes antes de 
saírem do quarto. 
 
Se o aquecimento e/ou o ar condicionado não se desligarem automaticamente quando as 
janelas são abertas, deve existir informação facilmente acessível que chame a atenção dos 
hóspedes para a necessidade de fecharem a(s) janela(s) quando o aquecimento ou o ar 
condicionado estiverem ligados. Os sistemas de aquecimento/ar acondicionado adquiridos após 
a certificação com o rótulo ecológico comunitário devem estar equipados com um sistema de 
desligamento automático quando as janelas são abertas. 
 
Informação em como reduzir consumos de água nas casas de banho e chuveiros. 
 
O alojamento turístico deve informar os hóspedes e o pessoal sobre a utilização correta dos 
sistemas de evacuação das águas residuais, para evitar que nelas sejam introduzidas substâncias 
que impeçam o seu tratamento de acordo com o plano municipal de gestão das águas residuais 
e a regulamentação comunitária 
 
Convidar o hóspede a informar a gerência sobre alguma fuga ou debilidade do sistema 
ambiental. 
 
Informação sobre os transporte públicos presentes nas proximidades, e de alternativas mais 
ecológicas. 

Recomendável. 
 
 
 
 
Recomendável a implementação destes sistemas. 
 
 
 
Recomendável a instalação destes sistemas. 
 
 
 
 
 
 
Não prioritário. Pode transparecer uma posição exagerada, embora possa ser realizada 
duma forma subliminar. 
Não prioritário. Pode transparecer uma posição exagerada, embora possa ser realizada 
duma forma subliminar. 
 
 
 
Não prioritário. Pode transparecer uma posição exagerada, embora possa ser realizada 
duma forma subliminar. 
 
Recomendável, embora as opções sejam estritas. 
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CRITÉRIOS FACULTATIVOS 

Aqui aprofundam-se as medidas de sustentabilidade. Altamente recomendável a sua ponderação. 

 

Energia 

Produção de eletricidade através de fontes de energia renováveis 

Para a produção de eletricidade, o alojamento turístico deve dispor de um sistema fotovoltaico (painéis 

solares), hidrelétrico local, geotérmico, de biomassa ou eólico, que forneça ou venha a fornecer pelo 

menos 20 % da eletricidade total consumida anualmente. O alojamento turístico deve fornecer à rede 

uma quantidade líquida de energia elétrica produzida a partir de fontes de energia renováveis. 

 

Energia proveniente de fontes de energia renováveis 

Pelo menos 70 % da energia total utilizada para aquecer ou arrefecer os quartos e para aquecer a água 

das instalações sanitárias deve provir de fontes de energia renováveis. 

 

Rendimento energético das caldeiras 

O alojamento turístico deve estar equipado com caldeiras de quatro estrelas. 

 

Emissões de NOx das caldeiras 

As caldeiras têm de ser da classe 5 da norma EN 297 prA3, que regula as emissões de NOx, e emitir 

menos de 60 mg de NOx/kWh (caldeiras com condensação de gases) ou 70 mg de NOx/kWh (caldeiras 

sem condensação de gases com uma potência nominal máxima de 120 kW). 

 

Rede de aquecimento 

O aquecimento do alojamento turístico deve ser assegurado por uma rede de aquecimento eficaz para. 

O calor é produzido quer em unidades de cogeração de elevada eficiência, conforme definidas pela 

Directiva 2004/8/CE e pelas Decisões da Comissão com ela relacionadas, quer em caldeiras apenas 

destinadas à produção de calor com uma eficiência igual ou superior ao valor de referência aplicável 

estabelecido pela Decisão 2007/74/CE da Comissão. 

Além disso, as condutas da rede de distribuição de calor têm de cumprir os requisitos das normas CEN 

aplicáveis a essas condutas. 

 

Produção combinada de calor e eletricidade (cogeração) 
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A eletricidade e o aquecimento do alojamento turístico podem ser assegurados por uma unidade de 

cogeração de elevada eficiência, conforme definida na Directiva 2004/8/CE. Se o serviço de alojamento 

turístico dispuser de uma tal unidade de cogeração nas suas próprias instalações, a produção de calor e 

eletricidade dessa unidade deve satisfazer pelo menos 70 % do consumo total de calor e eletricidade. 

 

Bomba de calor 

O alojamento turístico dispõe de uma bomba de calor para o aquecimento e/ou o ar condicionado. O 

alojamento turístico deve dispor de uma bomba de calor com o rótulo ecológico comunitário ou com 

outro rótulo ecológico. 

 

Recuperação de calor 

O alojamento turístico deve dispor de um sistema de recuperação de calor para uma ou duas  das 

seguintes categorias: sistemas de refrigeração, ventiladores, máquinas de lavar roupa, máquinas de lavar 

louça, piscina(s), águas residuais de instalações sanitárias. 

 

Termorregulação 

A temperatura de cada área comum e de cada quarto deve ser regulada individualmente. 

 

Auditorias ao desempenho energético dos edifícios 

O alojamento turístico deve ser objeto de uma auditoria bianual ao desempenho energético efetuada 

por um perito independente e aplicar, pelo menos, duas recomendações sobre a melhoria do 

desempenho energético resultantes da auditoria. 

 

Ar condicionado 

Todos os aparelhos de ar condicionado domésticos do alojamento turístico têm uma eficiência 

energética 15 % superior ao limiar de qualificação para a classe A de acordo com a Directiva 2002/31/CE. 

Todos os aparelhos de ar condicionado domésticos do alojamento turístico têm uma eficiência 

energética pelo menos 30 % superior ao limiar de qualificação para a classe A de acordo com a Directiva 

2002/31/CE da Comissão. 

Este critério não se aplica a aparelhos de ar de condicionado que possam utilizar igualmente outras 

fontes de energia, a aparelhos ar-água e água-água ou a unidades com uma potência útil (de 

arrefecimento) superior a 12 kW. 
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Desligamento automático dos sistemas de ar condicionado e de aquecimento 

Deve existir um sistema automático que desligue o ar condicionado e o aquecimento dos quartos 

quando as janelas estão abertas. 

 

Arquitetura bioclimática 

O alojamento turístico deve ser construído de acordo com os princípios da arquitetura bioclimática. Este 

aspeto é deveras importante, com vantagens financeiras a longo-termo. Tal inclui medidas como a 

orientação da frentes do edifício de acordo com a exposição solar, o número e abertura de 

janelas/vidros e claraboias e o isolamento do edificio. Os materiais mais adequados tendo em conta o 

clima. 

 

Equipamentos 

Frigoríficos, fornos, máquinas de lavar louça, máquinas de lavar roupa, secadores de roupa e 

equipamento de escritório devem possuir uma elevada eficiência energética 

a) Todos os frigoríficos para uso doméstico devem ter uma eficiência energética de classe A + ou 

A++, e todos os frigobares ou minibares devem ter uma eficiência energética de, pelo menos, 

classe B. 

b) Todos os fornos elétricos para uso doméstico devem ter uma eficiência energética de classe A. 

c) Todas as máquinas de lavar louça para uso doméstico devem ter uma eficiência energética de 

classe A. 

d) Todas as máquinas de lavar roupa para uso doméstico devem ter uma eficiência energética de 

classe A. 

e) Pelo menos 80 % do equipamento de escritório (computadores pessoais, monitores, faxes, 

impressoras, scanners e máquinas fotocopiadoras) deve reunir as condições para a obtenção do 

rótulo Energy Star. 

f)Todos os secadores de roupa elétricos devem ter uma eficiência energética de classe A. 

 

Secadores de mãos e de cabelo elétricos com sensor de proximidade 

Todos os secadores de mãos e de cabelo elétricos devem estar equipados com sensores de proximidade 

ou ter obtido um rótulo ecológico. 
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Instalação dos frigoríficos 

Os frigoríficos de cozinha, de restaurante e de bar devem estar instalados e regulados de acordo com os 

princípios de economia de energia, para reduzir os desperdícios de energia. 

 

Desligamento automático das luzes dos quartos 

95 % do espaço do alojamento turístico deve estar equipado com sistemas automáticos que desligam as 

luzes quando os hóspedes saem do quarto. 

 

Temporizador da sauna 

Todas as instalações de sauna e banho turco devem dispor de um temporizador ou prever um 

procedimento de regulação que permita ao pessoal ligar/desligar o equipamento. 

 

Aquecimento das piscinas através de fontes de energia renováveis 

A energia utilizada para aquecer a água das piscinas deve ser proveniente total ou pelo menos 

parcialmente de fontes de energia renováveis.  

 

Desligamento automático das luzes exteriores 

As luzes exteriores que não sejam necessárias por razões de segurança devem ser automaticamente 

desligadas após um período de tempo definido, ou ativadas através de um sensor de proximidade. 

 

Água 

Utilização de água da chuva e de água reciclada 

a) A água da chuva deve ser recolhida e utilizada, mas não para fins sanitários nem como água 

potável. 

b) A água reciclada deve ser recolhida e utilizada, mas não para fins sanitários nem como água 

potável. 

 

Sistemas de rega automáticos para áreas exteriores 

O alojamento turístico deve usar um sistema automático que otimize os períodos de rega e o consumo 

de água para as plantas e os espaços verdes exteriores. 

 

Débito de água das torneiras e chuveiros (1,5 pontos) 
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O débito médio de água de todas as torneiras e chuveiros, com exclusão das torneiras de banheira, não 

pode exceder 8 litros/minuto. 

 

Autoclismos 

Pelo menos 95 % dos autoclismos devem ter um consumo de água por descarga completa igual ou 

inferior a 6 litros. 

 

Consumo de água das máquinas de lavar louça 

As máquinas de lavar-louça deve possuir um baixo consumo de água. 

 

Consumo de água das máquinas de lavar roupa 

As máquinas de lavar roupa utilizadas no alojamento pelos hóspedes e pelo pessoal ou as utilizadas pelo 

prestador do serviço de lavandaria devem ter um consumo de água não superior a 12 litros por 

quilograma de carga, utilizando o ciclo normal de lavagem de roupa de algodão a 60 °C. 

 

Temperatura e débito da água das torneiras 

Pelo menos 95 % das torneiras devem permitir uma regulação precisa e rápida da temperatura e do 

débito da água. 

 

Temporizadores nos chuveiros 

Todos os chuveiros das instalações do pessoal, do exterior e das áreas comuns devem ter um 

temporizador ou um dispositivo de proximidade que interrompa o fluxo de água após um período de 

tempo definido ou quando não estão a ser utilizados. 

 

Cobertura da piscina 

Quando cheia, a piscina deve ser coberta durante a noite e sempre que fique sem utilização durante 

mais de um dia, por forma a evitar o arrefecimento da água e reduzir a sua evaporação. 

 

Tratamento antigelo  

Em caso de formação de gelo ou queda de neve, se for necessário limpar as estradas do alojamento 

turístico para as tornar seguras, podem ser usados meios mecânicos ou areia/gravilha. 
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Se a fusão do gelo for feita por meios químicos, apenas podem ser utilizadas substâncias que não 

contenham mais de 1 % de ião cloreto (Cl-) ou que tenham obtido um rótulo ecológico. 

 

Indicações sobre a dureza da água 

Na proximidade das zonas de lavandaria/máquinas de lavar roupa/máquinas de lavar louça, devem ser 

afixadas informações sobre a dureza da água local, por forma a permitir uma melhor utilização dos 

detergentes pelos hóspedes e pelo pessoal. Alternativamente, pode ser usado um sistema automático 

de dosagem que otimize a utilização do detergente em função da dureza da água. 

 

Urinóis economizadores de água 

Todos os urinóis devem utilizar um sistema sem água ou dispor de um sistema de descarga manual ou 

eletrónico que permita uma descarga em cada urinol apenas quando utilizado. 

 

Espécies autóctones utilizadas nas novas plantações no exterior 

Qualquer plantação de árvores ou sebes em áreas exteriores deve ser feita unicamente com espécies 

vegetais autóctones. 

 

Detergentes e Desinfetantes 

Detergentes 

Pelo menos 80 % (em peso) dos detergentes para lavagem manual da louça e/ou detergentes para 

máquinas de lavar louça e/ou detergentes para a roupa e/ou produtos de limpeza multiusos e/ou 

detergentes para fins sanitários e/ou sabões e champôs utilizados pelo alojamento turístico devem ter 

obtido o rótulo ecológico comunitário ou outro rótulo ecológico. 

 

Tintas e vernizes para interiores e exteriores 

Pelo menos 50 % das tintas e vernizes para interiores e/ou exteriores utilizados no alojamento turístico 

devem ter obtido um rótulo ecológico. 

 

Incentivo à utilização de alternativas às acendalhas artificiais para churrasqueiras 

Em vez das acendalhas artificiais para acender churrasqueiras ou lareiras, devem ser vendidos ou 

oferecidos nas instalações do alojamento turístico produtos alternativos, como óleo de colza ou 

produtos à base de cânhamo. 
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Piscinas: Dosagem dos desinfetantes ou piscinas naturais/ecológicas 

As piscinas devem dispor de um sistema automático de dosagem que utilize a quantidade mínima de 

desinfetante necessária para um resultado adequado em termos higiénicos. 

Ou: 

As piscinas devem ser de tipo ecológico/natural, garantindo a higiene e a segurança dos banhistas 

apenas por recurso a elementos naturais. 

 

Limpeza mecânica 

O alojamento turístico deve dispor de procedimentos precisos para operações de limpeza sem produtos 

químicos, por exemplo a utilização de produtos com microfibras ou de outros materiais ou atividades de 

limpeza que não recorram a produtos químicos e com efeitos semelhantes. 

 

Jardinagem biológica 

As áreas exteriores devem ser geridas sem utilização de pesticidas ou segundo os princípios da 

agricultura biológica. 

 

Repelentes contra insetos e pragas 

A conceção arquitetónica do alojamento e as práticas de higiene (por exemplo, construção sobre pilares 

para impedir a entrada de ratazanas nas instalações, utilização de mosquiteiros ou de espirais anti-

insectos) devem permitir reduzir a utilização de repelentes contra insetos e pragas ao mínimo 

indispensável. 

Caso sejam utilizados repelentes contra insetos e pragas, apenas podem ser utilizadas substâncias 

aceites na agricultura biológica ou que tenham obtido o rótulo ecológico. 

 

Resíduos 

Compostagem 

O alojamento turístico deve separar os resíduos orgânicos (jardinagem e resíduos de cozinha) e garantir 

a sua compostagem de acordo com as orientações das autoridades locais (por exemplo, pela 

administração local, no próprio alojamento ou por uma empresa privada). 

 

Embalagens descartáveis de bebidas 
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Nas áreas que são propriedade do alojamento turístico ou diretamente geridas por ele não devem ser 

oferecidas bebidas em embalagens descartáveis. 

 

Eliminação de gorduras/óleos 

Devem ser instalados separadores de gorduras e as gorduras/óleos utilizados para fritar devem ser 

recolhidos e eliminados de forma adequada. 

Deve ser oferecido aos hóspedes, sempre que conveniente (por exemplo, nos apartamentos), meios para 

eliminar devidamente as gorduras/os óleos. 

 

Têxteis, mobiliário e outros produtos usados 

O mobiliário, os têxteis e outros produtos, como equipamento eletrónico, usados devem ser oferecidos a 

instituições de solidariedade social de acordo com a política do alojamento turístico (2 pontos), ou 

vendidos (1 ponto) a outras associações que recolham e redistribuam este tipo de bens. 

 

Outros Serviços 

Telhados ajardinados 

Pelo menos 50 % dos edifícios do alojamento turístico que tenham telhados adequados (planos ou com 

um pequeno ângulo de inclinação) e não utilizados para outros fins devem ser cobertos de relva ou de 

outras plantas. 

 

Informação e educação ambiental 

O alojamento turístico deve pôr à disposição dos hóspedes material informativo e educativo sobre a 

biodiversidade, a paisagem e as medidas de conservação da natureza locais. As diversões 

proporcionadas aos hóspedes devem incluir elementos de educação ambiental. 

 

Proibição de fumar nas áreas comuns e nos quartos 

Deve ser proibido fumar em 100 % das áreas comuns interiores e em, pelo menos, 70 % dos quartos. 

 

Bicicletas 

Devem ser disponibilizadas aos hóspedes bicicletas (pelo menos 3 bicicletas por cada 50 quartos). 

 

Serviço de recolha de hóspedes 
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O alojamento turístico deve oferecer aos hóspedes que viajem de transportes públicos um serviço de 

recolha à chegada que utilize meios de transporte respeitadores do ambiente, como veículos elétricos ou 

veículos de tração animal. 

 

Garrafas recuperáveis ou reutilizáveis 

O alojamento turístico deve oferecer bebidas em garrafas recuperáveis/reutilizáveis: refrigerantes, 

cerveja, água. 

 

Utilização de produtos recarregáveis 

O alojamento turístico apenas deve utilizar pilhas recarregáveis para os telecomandos das televisões 

e/ou cartuchos recarregáveis de toner para as impressoras e fotocopiadoras. 

 

Produtos de papel  

Pelo menos 80 % do papel higiénico/toalhetes de papel e/ou do papel de escritório e/ou papel de 

impressão utilizados devem ter obtido um rótulo ecológico. 

 

Bens duradouros 

Pelo menos 30 % de qualquer categoria de bens duradouros (tais como roupa de cama, turcos e 

atoalhados, computadores pessoais, computadores portáteis, televisores, colchões, móveis, máquinas 

de lavar roupa, máquinas de lavar louça, frigoríficos, aspiradores, revestimentos dos solos, lâmpadas) 

presentes no alojamento turístico, inclusive nas instalações para arrendamento, devem ter obtido um 

rótulo ecológico. 

 

Produtos alimentares locais 

Devem ser oferecidos a cada refeição, incluindo ao pequeno-almoço, pelo menos dois produtos 

alimentares de origem local e próprios da estação (no caso dos frutos e legumes frescos). 

Quando aplicável, deve ser proibido o consumo de espécies locais em perigo de extinção, tais como 

determinadas espécies de peixes e crustáceos, de carne de animais selvagens (bushmeat) e de camarões 

provenientes de mangais, que ponha em causa as culturas. 

 

Alimentos biológicos 
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Os ingredientes principais de pelo menos dois pratos ou o menu completo, incluindo o pequeno-almoço, 

devem ter sido produzidos por métodos de cultivo biológicos, conforme previstos no Regulamento (CE) 

n.o 834/2007, ou produzidos de acordo com um rótulo ecológico. 

 

Qualidade do ar nos espaços interiores 

O alojamento turístico deve oferecer uma qualidade de ar ótima nos espaços interiores através de uma 

ou de ambas as seguintes medidas: 

— Os quartos e áreas comuns devem satisfazer os requisitos estabelecidos no n.o 3 do anexo I da 

Directiva 89/106/CEE do Conselho e devem conter apenas tintas, material decorativo, móveis e 

outros materiais certificados com um rótulo ecológico, OU 

— Os quartos e áreas comuns não devem ser perfumados, os lençóis, toalhas e têxteis devem ser 

lavados com detergentes sem perfume e as limpezas devem ser feitas com produtos sem perfume. 

 

Gestão Geral 

Registo no EMAS ou certificação do alojamento turístico 

O alojamento turístico deve estar registado no sistema comunitário de ecogestão e auditoria (EMAS) ou 

ser certificado em conformidade com a norma ISO 14001. 

 

Registo no EMAS ou certificação ISO dos fornecedores 

Pelo menos um dos principais fornecedores ou prestadores de serviços ao alojamento turístico deve 

estar registado no EMAS ou ser certificado em conformidade com a norma ISO 14001. 

 

Cumprimento dos critérios obrigatórios por subcontratantes 

Caso sejam subcontratados serviços adicionais de restauração ou de atividades de lazer/manutenção 

física, tais serviços devem cumprir todos os critérios obrigatórios do presente anexo aplicáveis a esses 

serviços específicos (2 pontos por cada serviço de restauração e bebidas e/ou e de lazer/manutenção 

física presente no alojamento turístico). 

 

Contadores de energia e de água 

O alojamento turístico deve ter instalados contadores adicionais de energia e de água para permitir a 

recolha de dados sobre o consumo das diferentes atividades e/ou máquinas, tais como os serviços de 
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quartos, de lavandaria e de cozinha e/ou máquinas específicas, como frigoríficos, máquinas de lavar 

roupa, etc. 

 

NOTAS FINAIS 

Foram fornecidas diversas opções na fase pré e na fase operacional de um serviço de acomodação que 

se aconselham a ser ponderadas. 

Visto que o projeto se encontra ainda na fase pré-construtiva, esta é com certeza a melhor fase para se 

definir a estratégia de acordo com o financeiramente plausível. Devendo-se assegurar também a correta 

deposição dos resíduos construtivos, favorecendo-se sempre que possível a sua reutilização, 

nomeadamente a pedra. 

Relativamente à escolha de materiais, para além do já referido, deverão sempre que possível recorre-se 

a materiais locais (ex. pedra), materiais orgânicos (ex. cortiça para revestimentos) ou materiais que 

disponham de certificações ambientais mais proeminentes, nomeadamente o Rótulo Ecológico Europeu, 

o Forest Stewardship Council (FSC), Fair Trade entre outros. 

 O Rótulo Ecológico Europeu possui um diverso conjunto de critérios para diversas categorias que 

incluem produtos para a construção, desde as tintas aos revestimentos: 

http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/products-groups-and-criteria.html 

… ue po  exe plo suge e a utilização de o tiça ue se te ha o tido a pa ti  de flo estas F“C. 

 

 

Atividades, Sensibilização e Marketing  

Objetivo: Sugestão de atividades, colocação de infra-estruturas e conteúdos ambientais de apoio à 

visitação. Definição de estratégias de comunicação Business2Business e Business2Consumer. 

 

Atividades e Sensibilização 

De seguida sugerem-se um conjunto de atividades que se podem enquadrar na Quinta e que advém 

também da Caracterização efetuada e algumas notas na implementação das mesmas. 
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 Observação de Avifauna 

- Bom potencial; 

- Junto ao núcleo principal ou nas Ruínas junto à Vinha; 

- Necessidade de aprofundar os conhecimentos sobre a mesma; 

- Necessidade de aquisição de binóculos e/ou potencial instalação de monóculos 

exteriores para apreciação da paisagem e da avifauna. Aquisição de Guias de avifauna;  

 

 Observação Astronómica 

- Bom potencial dado o afastamento de cidades; 

- Junto ao núcleo principal; 

- Atividade pontual com monitor, ou criação de conteúdos e aquisição de equipamento; 

 

 Passeios de Balão 

- Possivelmente condicionado ou interdito devido à densidade de linhas elétricas;  

- Potencial Paisagístico; 

- Necessidade de parcerias; 

 

 Colocação de Mobiliário Urbano 

- Junto ao núcleo de edificado a reconstruir; 

- Na parte terminal da linha de água principal, junto ao Rio Douro; 

- Nas ruínas junto à vinha; 

- Algumas empresas que fornecem estes produtos são: 

http://www.carmo.com/pt/ 

http://www.floema.pt/ 

http://www.soinca.pt/ 
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- Sempre que possível optar pelas linhas ecológicas; 

 

 Circuitos Pedestres e Circuitos de Bicicleta 

- Colocar Sinalização nos caminhos 

- Colocar sinalização de não nadar 

http://www.floema.pt/images/produtos/solucoes_personalizadas/saol.jpg 

http://www.floema.pt/index.php/produtos/mobiliario-urbano-floema/item/suporte-de-

bicicletas 

http://www.floema.pt/index.php/produtos/centros-de-btt/item/bike-station 

http://www.floema.pt/index.php/produtos/percursos-pedestres/item/placa-direccional 

http://www.floema.pt/index.php/produtos/estruturas-de-seguranca/item/pontes 

 

 Passeios de animais 

- Caso se opte por introduzir os mesmos na Quinta do Saião; 

- Necessidade de equipamento, estábulos e vedações (preferencialmente na zona de 

Retamal, Azinhal Esparso ou Olival); 

 

 Material de Sensibilização 

- Criação de Painéis interpretativos e de roteiros; 

- Criação de Painéis informativos sobre a fauna e flora e/ou brochuras e guias de campo; 

http://www.floema.pt/index.php/produtos/mobiliario-urbano-floema/item/painel-

informativo?category_id=3 

http://www.floema.pt/index.php/produtos/percursos-pedestres/item/mesa-de-

interpretacao-2 

http://www.floema.pt/images/produtos/solucoes_personalizadas/especie.jpg 

http://www.floema.pt/images/produtos/solucoes_personalizadas/cinfaes.jpg 
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- Criação de conteúdos Web; 

 

 Gastronomia 

- Utilização de malva, urtiga, cogumelos silvestres, espargos e outros produtos presentes 

na propriedade; 

- Utilização de carne e derivados de gado de variedades tradicionais do norte do país, no 

geral, e da montanha e região especificamente, com preferência para DOP e IGP. 

Eventualmente poderá recorrer-se a produtores locais (desde que o fornecedor garanta as 

devidas garantias de salubridade e de segurança para a saúde do consumidor). Ver 

http://www.anidop.net/ para uma lista das raças e variedades, ou pesquisar aqui10; 

 

Marketing 

Neste ponto sugerem-se um conjunto de Iniciativas e Certificações que orientam a Gestão dos Valores 

naturais e a Biodiversidade, ou da produção, e que podem ser uma mais-valia para promoção da 

empresa junto de consumidores, importadores e parceiros de negócio, nomeadamente: 

 Business&Biodiversity – Iniciativa sob tutela do ICNF que visa promover a 

integração da Biodiversidade na Gestão Empresarial; 

 Chave Verde/Rótulo Ecológico Europeu (Apenas para serviços turísticos); 

 Produção Integrada; 

 Modo de Produção Biológico; 

 
 

Neste ponto sugerem-se ainda algumas medidas que visam promover a disseminação da aposta 

ambiental e dos esforços efetuados pela Quinta do Saião Lda. no âmbito da mesma, nomeadamente: 

 Enoturismo e outros visitantes: Como já referido, quando se possuir uma informação relativamente 

robusta relativa à Biodiversidade, sugere-se a criação de informativo aos visitantes da propriedade, 

que pode ter a forma de Brochuras, revistas e guias de campo que vertam os valores presentes e as 

ações consolidadas. 

                                                           
10 http://ec.europa.eu/agriculture/quality/door/ 
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 Redes Sociais: O acompanhamento efetuado permite verificar escassez de publicações direcionadas 

ao ambiente e sustentabilidade. Muito embora estes assuntos constituam por vezes riscos de 

comunicação, porventura desinteressantes para alguns seguidores, julga-se que a publicação 

esporádica de boas fotografias dos valores faunísticos, florísticos e paisagísticos, associadas a 

pequenas mensagens sobre o seu significado, podem contribuir para diversificar a informação 

prestada aos consumidores e parceiros. Algum material fotográfico que já tenha sido recolhido 

pode ser utilizado, não se devendo também menosprezar o potencial contributo de alguns 

visitantes, por vezes profissionais, que podem gratuitamente fornecer fotografias de qualidade 

aceitável se tal lhes for solicitado. 

 

 Comunicação empresarial: Sugere-se quando aplicável/permitido a inclusão de informação sobre a 

iniciativa nas fichas técnicas e outro material direcionado a clientes retalhistas e distribuidores com 

o objetivo de se diferenciar. O mesmo se aplica a assinaturas de email e outro material análogo.  

 

 

Estudos de Monitorização 

Objetivo: Consolidação e Acompanhamento do Plano de Sustentabilidade Ambiental. 

 

No seguimento do Plano de Sustentabilidade aconselham-se metodologias de monitorização. Estas visam 

a verificação do cumprimento dos objetivos propostos, e a tomada de ações corretivas caso essa 

tendência não se verifique. Definiram-se duas modalidades que imprimem diferentes graus de 

compromisso para cada critério. Uma das modalidades é desejada para cumprir os objetivos mínimos do 

Plano. Outra pretende conferir um elevado nível de Sustentabilidade Ambiental. O grau de compromisso 

deverá ser selecionado para cada critério. 
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Quadro 11 – Monitorização do Plano de Sustentabilidade Ambiental. 

Critério Modalidade Minimalista Modalidade Exigente 

Biodiversidade 

- Realizar a Monitorização de Avifauna* na vinha, 
galeria ripícola e outros habitats de referência para 
preparação dos conteúdos de Marketing e 
situação de referência do Pombal. 

- Verificar a ocorrência de outras espécies de 
Fauna e Flora relevantes na Propriedade. 

- Realizar a Monitorização de Avifauna* no período de 
5 Anos incluindo: 

   Monitorização da Águia de Bonelli e ocupação do 
pombal. 

    Verificação da ocorrência de outras espécies de 
Fauna e Flora relevantes na Propriedade. 

    Verificação das condições ecológicas da Linha de 
Água e galeria ripícola. 

 

Linha de Água 

- Verificar as condições Ecológicas duas vezes 
trienalmente. (Caso se abdique da Monitorização 
Anual da Biodiversidade). 

- Verificar anualmente a evolução da quantidade 
captada e a existência de fugas. 

- Monitorização anual das condições ecológicas num 
período de 5 anos (Não aplicável se incluída na 
Monitorização da Biodiversidade) 

 

Património 

- Propõe-se implementar um programa de 
Monitorização Águia de Bonelli e ocupação do 
pombal com periodicidade de 3 em 3 Anos (Caso 
se abdique da Monitorização da Biodiversidade) 

- Monitorização anual da Águia de Bonelli num 
período de 5 anos (Não aplicável se incluída na 
Monitorização da Biodiversidade) 

 

Turismo 

- Depois da seleção das medidas desejadas, 
realizar uma Checklist verificada anualmente para 
as medidas implementadas e por implementar. 
Com prioridade para as medidas consideradas 
obrigatórias, dever-se-á melhorar o desempenho 
do serviço assim que financeiramente desejável. 

- Monitorizar anualmente os principais consumos e 
verificar a rentabilidade de adotar soluções que 
visem maior eficiência na gestão de recursos. 

- De acordo com os critérios aplicáveis, realizar a 
monitorização de acordo com o estabelecido no REE. 

Marketing 

- Implementação ao longo do tempo, quando se 
considere pertinente. Como referência propõe-se 
uma implementação das medidas sugeridas entre 
5 e 10 anos. 

- De acordo com os critérios aplicáveis, realizar a 
monitorização de acordo com o estabelecido no REE. 

- Como referência propõe-se a implementação de 
duas novas medidas relevantes de atividades, 
sensibilização e promoção por ano. 

 * Segundo o Anexo V. 

 

 

Financiamento 

Muros de Pedra Posta 
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Relativamente ao financiamento até ao momento encontrado destaca-se a Ação 7.11/2015 do Programa 

de Desenvolvimento Rural 2014-2020 (Ver Anexo VI). 

 

Esta, para a Área de Estudo, permite financiamento para a recuperação dos Muros de Pedra Posta (na 

sua forma tradicional). As candidaturas terminam no final do corrente Ano. 

 

O financiame to o espo de a 200€/ 3 até 70.000. Não inclui a consultoria para elaboração do projeto. 

 

Os Critérios de Elegibilidade são: 

Reunir as Condições Exigidas nos artigos 21º e 22º da Portaria n.º 261/2015: 

Artigo 21º 

Os candidatos ao apoio previsto no presente capítulo, sem prejuízo dos critérios de elegibilidade 

previstos no artigo 13.º do Decreto -Lei n.º 159/2014, de 27 de outubro, devem reunir as seguintes 

condições à data de apresentação da candidatura:  

a) Ter a situação regularizada em matéria de reposições no âmbito do financiamento do FEADER e 

do FEAGA, ou terem constituído garantia a favor do IFAP, I.P.;  

b) Não ter sido condenados em processo -crime por factos que envolvam disponibilidades 

financeiras no âmbito do FEADER e do FEAGA, quando aplicável;  

c) Não ter recebido apoios ou obtido aprovação de candidaturas para a mesma tipologia de 

investimento e superfície objeto de intervenção, no âmbito do Programa de Desenvolvimento Rural 

do Continente (PRODER) ou do regime de apoio à reestruturação e reconversão das vinhas (VITIS), 

nos últimos 10 anos;  

d) Ter identificado no SIP a superfície objeto de intervenção. 

 

Artigo 22º 

Podem beneficiar do apoio previsto no presente capítulo os projetos de investimento que se 

enquadrem na tipologia 6438 Diário da República, 1.ª série — N.º 167 — 27 de agosto de 2015 de 

investimento não produtivo identificada na alínea c) do artigo 4.º e nos objetivos previstos no 

artigo 19.º e que preencham, cumulativamente, as seguintes condições:  

a) Representem uma intervenção numa superfície de culturas permanentes ou de mortórios, 

quando localizada na área geográfica de aplicação definida na alínea b), do artigo 20.º;  
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b) Cumpram as disposições legais aplicáveis aos investimentos propostos, designadamente em 

matéria de licenciamento;  

c) Incluam um plano de recuperação dos muros de pedra posta a recuperar acompanhado dos 

respetivos elementos fotográficos e aprovado pela ELA ou pela Direção Regional de Agricultura e 

Pescas do Norte, consoante se localizem, respetivamente, na área geográfica definida na alínea a) 

ou na alínea b) do artigo 20.º;  

d) Tenham início após a data de apresentação da candidatura. 
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Conclusões 

Co o exp esso pelo p o oto , a Qui ta do “aião  de fato u  dia a te B uto , o  vá ias opç es ue 

podem ser exploradas. 

Ao nível dos seus habitats e biodiversidade apresenta uma notável expressão natural e seminatural que 

interessa salvaguardar (minimização de impactos) e potenciar aquando implementação dos projetos em 

estudo. No presente Relatório foram expostos os resultados dos estudos de flora e avifauna, e propostas 

medidas de gestão para a Biodiversidade da Quinta do Saião. Espera-se que as medidas agora propostas, 

possam contribuir para enriquecer a qualidade destes habitats e suporte de biodiversidade, bem como 

beneficiar a aposta turística. 

Ao nível da oferta de serviços turísticos sustentáveis foram sugeridas diversas medidas que promovem a 

sustentabilidade quer na fase construtiva, quer na fase de operacionalização. Estas, dependem do grau 

de compromisso e do investimento monetário disponível para as concretizar. Idealmente aconselha-se a 

ponderar todas as recomendações, idealmente implementando todas as potencialmente aplicáveis. Não 

obstante listou-se um vasto conjunto de medidas que têm impactos económicos e ambientais positivos, 

e que por isso serão certamente implementadas. 

Ao nível das Atividades, Marketing e Sensibilização explanou-se um conjunto de fatores que podem 

servir para a promoção Ambiental da Quinta e um conjunto de atividades que se podem desenvolver no 

sentido de melhorar a oferta e simultaneamente sensibilizar os visitantes da Quinta para a preservação 

do contexto Biofísico. 

Ao nível do Financiamento foram elencadas eventuais soluções financeiras que contribuem para 

implementação de diversas das medidas supracitadas. 

 

Coimbra, 20 de Outubro de 2015. 

 

P’la E uipa, 

 

Nuno Maria Brilha Vilela 

Dep. de Estudos Ambientais 
SINERGIÆ Ambiente, Lda.  
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ANEXO I 
Espécies de Flora Inventariadas 
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ANEXO II 
Espécies de Fauna Inventariadas 
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APA - Serviços Centrais 
Rua da Murgueira, 9/9A – Zambujal Ap. 7585 

2610-124 Amadora 
 

                             

 
 
 
 

Nº: 36/2017        Vª Ref.ª:  

Figueira de Castelo Rodrigo, 18/07/2017 
 
Assunto: Contributos sobre os Impactos na Conservação da Natureza relativos ao projeto 

do Gasoduto Celorico – Vale de Frades, Interligação Transfronteiriça 

- Atravessamento do Vale do Douro – 
 
 
Exmos. Srs. Agência Portuguesa de Ambiente 
 

A Associação Transumância e Natureza (ATN – Faia Brava) é uma Organização Não 
Governamental de Ambiente, que tem como objeto social a “criação de espaços para a Natureza” 
no nordeste de Portugal, sediada em Figueira de Castelo Rodrigo. A ATN detém e gere um 
conjunto de propriedades, nos concelhos de Figueira de Castelo Rodrigo, Pinhel, Almeida e 
Freixo de Espada à Cinta, totalizando cerca de 1500 hectares, destinados à preservação da fauna, 
flora e habitats, e dentro desse conjunto de áreas destacamos a nossa experiência na criação e 
gestão da Área Protegida da Faia Brava, a única área protegida privada da rede nacional de áreas 
protegidas. 

 
Tivemos conhecimento recentemente, através da comunicação social, acerca do projeto 

da REN relativo à instalação de um gasoduto entre Celorico da Beira e  Vale de Frades. Apesar 
de não conhecermos o projeto em detalhe, sabemos que implica a escavação e instalação de uma 
infraestrutura fixa numa faixa compreendida de 20 m de largura e 162 Km de extensão. Os 
impactes associados às escavações, abertura de acessos, e perturbação devido às obras, com 
consequente destruição de habitats, flora e fauna, nomeadamente na zona sensível do Vale do 
Douro, freguesias de Vila Nova de Foz Côa e Cabeça Boa, onde sabemos existirem enclaves 
importantíssimos para algumas das espécies em que estamos envolvidos na sua conservação, 
constitui uma enorme preocupação e por essa razão decidimos contribuir com esta exposição. 

 

http://www.atnatureza.org/
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Vimos assim apresentar a seguinte exposição, com os pontos mais relevantes, sobre o que 

consideramos serem impactes ecológicos graves desse projeto: 

 

1 – O principal enclave de biodiversidade do Douro Vinhateiro 
O Douro “Vinhateiro” apesar da marcada e histórica presença humana e da atividade vitivinícola, 
constitui uma área notável para o património natural, nomeadamente fauna e flora devido 
essencialmente ao facto de existirem lado a lado, zonas escarpadas inacessíveis, vertentes 
repletas de vegetação natural autóctone mediterrânica e encostas mais suaves onde predomina 
agricultura, nomeadamente vinhas (modernas e tradicionais), olival tradicional e pastagens. Esta 
estrutura em mosaico ecológico, associada à presença de um microclima termomediterrânico, 
propicia elevada riqueza em biodiversidade. O que podemos denominar de enclave de 
biodiversidade que compreende o Vale Meão – Vila Nova Foz Coa (margem esquerda) e Lousã 
Torre de Moncorvo, corresponde certamente à zona onde se podem encontrar de forma mais 
expressiva e bem conservada essas condições ecológicas. 
 Existe um troço rochoso alcantilado entre Vale Meão e a Lousã, conhecido como Campanários, 
onde nidificam espécies de aves rupícolas como a Águia de Bonelli, o Grifo e o Britango, entre 
outras espécies que frequentam como a Cegonha-preta e o Bufo-real. Destacam-se também 
outras espécies de habitats agroflorestais, muito raras e consideradas em risco de extinção como 
o Chasco-preto, a Toutinegra-real, o Pica-pau-pequeno, o Noitibó-de-nica-cinzenta. Esta 
informação provem de inventários próprios feitos na zona mas também a informação que está 
presente no 2º Atlas Nacional de Aves Nidificantes.  
 

Do ponto de vista da flora, devido talvez ao facto de parte da área ser “monte público” 
desde há séculos, conservam-se nas arribas maciços de vegetação arbórea e arbustiva dominadas 
pela azinheira e pelo zimbro, mas também onde estão presentes espécies raras nestas latitudes 
como o Folhado (Viburnum tinus), Amelanchier ovalis, Nespereira-das-rochas, Cornalheira 
(Pistacia terebinthus), a Zelha (Acer monspessulanum), o Meldronheiro (Arbutus unedio) (ver o 
manual de espécies autóctones http://www.iniav.pt/fotos/editor2/icnf_spp_indigenas_v3.pdf). 
 

Pensámos que, devido à expressivamente elevada densidade de valores de fauna e flora 
presentes no Monte Meão, a alteração profunda de um corredor de 20 m, em zonas muitos 
escarpados e remotos, é óbvio que provocar impactes muito negativos, com a destruição 
definitiva de habitats e desaparecimento de espécies muito raras e sensíveis. 

 
2 – A principal área de passagem migratória e dispersão de fauna 
 

Pela configuração geomorfológica (o formato de península) penetrando a norte  nos 
terrenos sedimentares/aluvionares referentes ao Vale da Vilariça (falha tectónica da Vilariça), e 
pelo enfiamento Norte –Sul referente ao Vale do Sabor, e  pela estreiteza entre margens do Rio 
Douro, o Vale Meão é a zona natural e “milenar” de atravessamento do Rio Douro, por parte da 

http://www.atnatureza.org/
http://www.iniav.pt/fotos/editor2/icnf_spp_indigenas_v3.pdf
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fauna silvestre, num corredor ecológico actual entre Tras os Montes e a região centro. É 
precisamente nessa zona mais remota e tranquila, e de curta passagem do Douro (que com as 
barragens se tornou desde os anos 60 uma certa barreira) que espécies como o Corço, Javali e 
provavelmente o Lobo, estabelecem o contacto entre metapopulações regionais. Do ponto de 
vista de migração de aves esta zona é conhecida sobretudo nos movimentos do Norte para o sul, 
uma vez que o “vale” associado à falha da Vilariça promove os movimentos para sul. 
Intervencionar uma área com estas características corresponde a contribuir para isolar ainda mais 
a passagem ecológica Norte-Sul, e no mínimo deveria ser sempre precedida dos necessários 
estudos sobre a migração-dispersão da fauna. 
 
3 – Acumulação dos Impactes de Outras Obras 
 

Esta região duriense tem sido afetada por um conjunto de obras de grande dimensão, 
relacionadas com atividades industriais da área da energia. Primeiro as barragens do Douro nos 
anos 60-70 e 80, e todo o conjunto de grandes linhas elétricas de transporte. Depois mais 
recentemente as barragens de Baixo Sabor e Baixo Tua e todo o reforço do sistema de produção 
e transporte de energia elétrica. De realçar que o enclave Vale Meão – Lousã, é a única área sem 
passagem de linhas de muito alta tensão, sendo que na encosta Pocinho Moncorvo existem neste 
momento 4 linhas paralelas ocupando vastíssimas áreas de encostas do Douro. Devem ainda 
somar-se as infraestruturas rodoviárias (IP2), a linha do caminho-de-ferro, a expansão de zona 
urbana-industrial de Pocinho. O Vale Meão, considerando toda a península do Douro na margem 
esquerda, está presentemente está cercado do mega-infraestruturas elétricas, sendo a única área 
com escassa perturbação de infraestrutura e indústria da energia. Atuar dentro desta área 
afetando habitats e territórios importantes para a fauna e flora parece ser a intervenção 
determinante para a degradação e destruição desta “ilha do ponto de vista ecológico”. 
 
4 - Evolução Positiva em Temos Ecológicos 
 

Na zona de Vale Meão, nomeadamente nas encostas viradas à freguesia de Lousa tem-se 
assistido a uma evolução positiva em termos ecológicos com adensamento da vegetação natural, 
recuperação e espécies arbóreas como o zimbro e presença de espécies de mamíferos como o 
Corço, e manutenção da tranquilidade nas zonas rupícolas com consequente manutenção e 
aumento da população de aves rupícolas, com destaque para o grifo (sendo a colónia mais 
ocidental de toda a zona norte da Península Ibérica. Essa tendência deverá relacionar-se com 
presença de uma área agrícola estável em redor (nomeadamente a Quinta de Vale Meão) que de 
certa forma protege contra incêndios e assegura uma certa inacessibilidade e vigilância desses 
habitats e espécies. Na década de 90 os azinhais do Vale meão tinham sido fustigados por 
diversos incêndios associados ao pastoreio de percurso e também devido a cortes de arvoredo. 
 

http://www.atnatureza.org/
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Considerámos que é importante continuar esta linha de renaturalização/assilvestramento de uma 
das últimas zonas naturais do Douro Vinhateiro, nomeadamente promovendo ações que 
valorizem os habitats naturais ao contrário de alterações profundas e significativas na 
estabilidade e conservação dos habitats.  
 
5 – Rede Natura 2000 
 

O Vale Meão/Lousã encontra-se numa zona de contacto ou intercepção de 4 áreas 
naturais com grande valor para assegurar a conservação da fauna e flora da região norte de 
Portugal, que são a Oeste o Douro Vinhateiro (um a extensão Vale que faz a “ligação” ao litoral, 
a Norte o Vale do Sabor (que faz o contacto com as montanhas a norte), o vale do Coa (ligação à 
Serra da Estrela- Malcata) e o Douro Internacional (ligação com os ecossistemas da zona interior 
da Meseta Castelhana). Esses últimos 3 espaços estão protegidos em termos de rede natura 2000. 
O Douro Vinhateiro não está classificado como tal, mas a nosso ver existem argumento 
suficientes para essa inclusão, sendo importante iniciar uma proposta de classificação. Dado o 
valor desta área em termos de avifauna a ATN pretende a curto prazo apresentar junto da 
associação SPEA/BirdLIFE uma proposta de classificação desta área como Important Bird Area 
(http://www.birdlife.org/worldwide/programme-additional-info/important-bird-and-biodiversity-
areas-ibas), que em caso de aprovação pode contribuir para a futura classificação como ZPE 
Rede Natura 2000. 

 
6 – Novos Espaços para a Natureza 
 

A ATN ao longo dos seus 17 anos de existência, em que se empenhou em adquirir 
terrenos importantes para a conservação de espécies e habitats no Nordeste, em estabelecer 
acordos de custódia de território noutros casos, e na gestão ativa do património natural desta 
região, considerando que a participação dos cidadãos por via independente e privada é 
importante e complementar as estratégias e politicas nacionais do Estado. A ATN pretende 
contribuir numa ação mais pontual e circunscrita na conservação de refúgios naturais ou reservas 
ou microreservas, procurando que sirvam de demonstração de praticas de gestão e valorização da 
fauna e flora, e complementando as intervenções que são do foro da Administração Pública, 
nacional, regional e municipal.  
Nas áreas exteriores à Rede Nacional de Áreas Protegidas e Rede Natural 2000, como é o caso 
do Douro Vinhateiro e Vale da Vilariça, existem diversos enclaves com relevância ecológica mas 
que a curto prazo não vão ter esse tipo de proteção. Assim temos procurando encetar o dialogo 
com autarquias, agricultores, proprietários rurais e empresas no sentido de sensibilizar para a 
necessidade de criar novos Espaços para a Natureza (que denominamos de EPNs) que podem 
servir para a conservação de espécies muito ameaçadas mas também que contribuam para um 
maior envolvimento da sociedade e dos agentes locais nos temas da proteção ambiental e 
conservação da natureza.  

http://www.atnatureza.org/
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O caso do Vale Meão – Lousã, corresponde a um dos casos mais expressivos em que a 

nosso ver interessa avançar para um aumento da proteção da fauna e flora, como importante 
mostruário dos valores naturais e da necessidade de salvaguarda dos últimos enclaves naturais 
desta região 
  

Pelo exposto, nomeadamente pela elevada importância e sensibilidade ecológica da área 
de Vale Meão, e pelas características e tipologia de intervenção consideramos que o projecto em 
causa implica um impacte negativo, irreversível, de grande magnitude sobre o património natural 
de toda esta “península”. 
 

A nosso ver este tipo de infraestrutura deve ser encaminhado para as zonas de maior grau 
de humanização e infraestruturação, que neste caso corresponde à zona urbana/industrial de 
Pocinho/Barragem de Pocinho, que está presente em proximidade e que constituem alternativa 
óbvia. 
 
Estamos ao dispor para outros contributos adicionais. 
 
 
O Director da ATN 
_____________________ 
Pedro Prata 
  

http://www.atnatureza.org/
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Figura 1 – Enclave Vale Meão – Lousã. 
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Parecer da Comissão de Avaliação 

Procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental nº 2871 
Gasoduto Celorico – Vale de Frades, Interligação Transfronteiriça 

 

 

 

ANEXO III: Índice de Avaliação Ponderada de Impactes 

Ambientais 

  



Parecer da Comissão de Avaliação 

Procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental nº 2871 
Gasoduto Celorico – Vale de Frades, Interligação Transfronteiriça 

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, o qual se constitui como uma 
ferramenta de expressão de resultados. 

A referida proposta mereceu a concordância do Senhor Secretário de Estado do Ambiente, através 
do despacho emitido a 17 de abril de 2014, e será aplicada por um período experimental de um 
ano, após o qual será efetuado um balanço da sua aplicação. 

De acordo com a metodologia proposta, a determinação do índice, pela natureza do exercício de 
ponderação inerente, deve ser efetuada, em primeira instância, pela Comissão de Avaliação 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. 

II. Determinação do índice de avaliação ponderada de impactes ambientais 

Face ao enquadramento acima apresentado, a Comissão de Avaliação procedeu 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, melhor permite assegurar a ponderação dos valores em presença. 

Foiàta àadotadoà o oàp essupostoàdeà aseàaà oài lus oàdaà o po e teà O de a e toàdoà
Te it io à o oàu àfato àa ie talàespe ífi oàdadoà ue: 

 Os valores inerentes às regras fixadas nos instrumentos de gestão territorial (IGT) foram 
ponderados de forma transversal na análise desenvolvida sectorialmente para os vários 
fatores ambientais; e 

 O Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de outubro, no seu 18.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, a CA procedeu à determinação da significância dos 
impactes do projeto, na alternativa selecionada, sobre os fatores ambientais considerados, tal 
como a seguir se sintetizam: 

 

Fatores Ambientais 
Significância dos 

impactes negativos 

Significância dos 

impactes positivos 

Solo e Uso do Solo Muito significativos Sem significado 

Sistemas Ecológicos Significativos Sem significado 



Parecer da Comissão de Avaliação 

Procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental nº 2871 
Gasoduto Celorico – Vale de Frades, Interligação Transfronteiriça 

Socioeconomia Muito significativos Pouco significativos 

Património Cultural Muito significativos Sem significado 

Paisagem Muito significativos Sem significado 

Geologia Pouco significativos Sem significado 

Recursos Hídricos Pouco significativos Sem significado 

Qualidade do Ar Pouco significativos Pouco significativos 

 

Face às caraterísticas do projeto e aos seus objetivos, e tendo em consideração os valores em 
presença nas áreas afetadas, foram atribuídos os seguintes níveis de preponderância aos fatores 
ambientais considerados: 

Fatores Ambientais Preponderância 

Solo e Uso do Solo Determinante 

Sistemas Ecológicos Determinante 

Socioeconomia Determinante 

Património Cultural Determinante 

Paisagem Determinante 

Geologia Relevante 

Recursos Hídricos Relevante 

Qualidade do Ar Não relevante 

 

Com base na significância global dos impactes negativos e positivos identificados para os vários 
fatores ambientais e dada à preponderância atribuída aos mesmos, a CA procedeu 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 5, que se considera refletir adequadamente a avaliação qualitativa efetuada. 

 


