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O presente documento constitui o Resumo Não Técnico
(RNT) do Estudo de Impacte Ambiental da Linha Dupla
Ponte de Lima – Fontefría, Troço Português, a 400 kV,
adiante também designada apenas por Projeto, que se
enquadra no âmbito do reforço da Rede Nacional de
Transporte de Eletricidade (RNT), no Minho.
O projeto encontra-se em fase de Estudo Prévio (EP),
abrangendo os concelhos de Vila Verde, Ponte de Lima,
Ponte da Barca, Arcos de Valdevez, Paredes de Coura,
Monção e Melgaço.
O RNT tem como objetivo resumir os aspetos mais
importantes do EIA e encontra-se escrito numa
linguagem que se pretende acessível à generalidade
dos potenciais interessados, de modo a facilitar a
participação de todos os interessados no processo de
Avaliação de Impacte Ambiental (AIA) através da
designada “Consulta Pública” do EIA.
Sugere-se,
para
um
esclarecimento
mais
pormenorizado, a consulta do EIA completo,
disponibilizado nas Câmaras Municipais dos concelhos
acima referidos, nas Juntas de Freguesia abrangidas
pelo corredor em análise ou na Comissão de
Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte
(CCDR-Norte). O Projeto pode igualmente ser
consultado através do Portal Participa.
A REN – Rede Elétrica Nacional, S.A., é o Proponente.
O projeto da linha de transporte de energia elétrica é
também da responsabilidade da REN, S.A.
A entidade licenciadora do projeto é a Direção Geral de
Energia e Geologia (DGEG).
A autoridade de Avaliação de Impacte Ambiental (AIA)
é a Agência Portuguesa do Ambiente (APA).
O EIA foi elaborado pela empresa QUADRANTE –
Consultores de Engenharia e Arquitetura, no período
compreendido entre outubro de 2018 e março de 2019,
com revisão decorrida entre outubro de 2019 e maio
de 2020.
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1

APRESENTAÇÃO
1.1

PORQUÊ O ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL (EIA) ?

Os projetos públicos e privados passíveis de produzirem efeitos significativos no
ambiente estão sujeitos a um procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental (AIA),
de acordo com o regime jurídico de AIA (ponto i) da alínea b) do número 3 do artigo 1.º
do Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de outubro e respetivas alterações (destacandose o Decreto-Lei n.º 152-B/2017, de 11 de dezembro, que o republica).
O Projeto avaliado no EIA inclui-se especificamente na categoria ““Construção de linhas
aéreas de transporte de eletricidade com uma tensão igual ou superior a 220 kV e cujo
comprimento seja superior a 15 km”, nos termos do n.º 9 do Anexo I, do referido
diploma legal, sendo como tal sujeito a procedimento de AIA obrigatório.
Desta forma, o EIA desenvolvido procurou identificar e avaliar os efeitos (impactes)
diretos e indiretos do Projeto sobre o ambiente.
O EIA submetido a avaliação é objeto de consulta pública, culminando o procedimento
de AIA com a emissão de uma declaração (designada por Declaração de Impacte
Ambiental – DIA), que será obrigatoriamente considerada no licenciamento do projeto.
1.2

ANTECEDENTES DO EIA

O processo de elaboração dos projetos, respetivo licenciamento, e Avaliação de Impacte
Ambiental, que materializa as decisões de planeamento acordados entre os operadores
das respetivas redes de transporte de Espanha e Portugal, Rede Elétrica de Espanha REE e Rede Elétrica Nacional – REN, respetivamente, onde se inclui a linha de
interligação Ponte de Lima - Fontefría, Troço Português, a 400 kV, iniciou-se em 2006.
Na sequência da realização de estudos conjuntos iniciais, ficou acordada, entre a REN e
a REE em fevereiro 2007, a realização da interligação Minho - Galiza, tendo ainda ficado
previsto que a linha entraria em exploração em 2013-2014.
Em fevereiro 2009, os operadores de rede analisaram duas possíveis zonas para a
interligação: uma que correspondia, no lado português, ao município de Valença; e a
outra que correspondia aos municípios de Monção e de Melgaço, sendo acordado que
o cruzamento na fronteira de referência seria na zona dos municípios de Monção e
Melgaço, devido a motivos ambientais e de ordenamento do território. O Estudo das
Grandes Condicionantes Ambientais (EGCA), que teve início em dezembro de 2010,
tendo decorrido até julho de 2011, consolidou a decisão tomada para o eixo do lado
português, que incorporou os seguintes projetos desde a zona do Porto até à fronteira
com Espanha:
•

1. Abertura da linha Recarei - Vermoim 4 para Subestação de V. N. de Famalicão
a 400 kV;

•

2. Subestação de V. N. de Famalicão a 400/60 kV;
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•

3. Linha V. N. de Famalicão - Vila Fria B a 400 kV;

•

4. Subestação de Vila Fria B a 400/150 kV (mais tarde Ponte de Lima);

•

5. Linha Vila Fria B - Espanha a 400 kV.

Em outubro de 2011, devido ao elevado número de instalações em avaliação, a REN
tomou a decisão de separar o projeto do eixo em dois: um com os projetos 1 e 2 e, o
outro, com os projetos 3, 4 e 5, acima identificados.
Os projetos 1 e 2 obtiveram a Declaração de Conformidade Ambiental do Projeto de
Execução (DCAPE) e a licença de estabelecimento em março e abril de 2015,
respetivamente, tendo as infraestruturas entrado em exploração em dezembro de 2015.
Relativamente aos projetos 3, 4 e 5, devido a dificuldades em encontrar uma solução
convergente em tempo útil em ambos os lados da fronteira, em agosto de 2014 a REN
solicitou à APA a separação do projeto da linha Vila Fria B (Ponte de Lima) – Espanha, a
400 kV do processo de AIA, com o objetivo de permitir a conclusão dos restantes
projetos (Linha Ponte de Lima – Vila Nova de Famalicão, a 400 kV e a Subestação de
Ponte de Lima 400/150 kV), tendo sido emitida DIA favorável condicionada em janeiro
de 2015.
No decurso do processo de Pós-Avaliação e de licenciamento da linha Ponte de Lima –
Vila Nova de Famalicão a 400 kV, a REN solicitou a suspensão da Avaliação do RECAPE e,
em articulação com as autoridades ambientais, decidiu proceder à:
•

Reformulação do RECAPE correspondente aos troços T4, T5 e T16 (extremos) do
corredor aprovado e à alternativa A de localização da subestação de Vila Fria B;

•

Elaboração de um novo Estudo de Impacte Ambiental (EIA) sobre projeto de
execução relativo à zona intermédia do traçado.

Em decorrência da análise conjunta entre os dois operadores de redes de transporte de
Portugal e Espanha e, tendo em vista o objetivo de concretização da linha de interligação
Minho – Galiza a 400 kV, resultou a necessidade de uma nova calendarização do projeto
da Linha Ponte de Lima – Fontefría a 400 kV. Dos estudos realizados para esse efeito,
resultou a confirmação do ponto de atravessamento do rio Minho inicialmente definido,
mantendo-se inalterados os eventuais impactes transfronteiriços no lado português.
Em agosto de 2014, a REN, S.A solicitou à APA a “retirada da linha entre a futura
subestação designada de “Vila Fria B” e a subestação de Fontefría (em Espanha) Zonas
3 e 4” do procedimento de AIA, tendo-lhe sido transmitido que, verificando-se que o
pedido em causa não prejudicava a avaliação dos restantes elementos que integram o
projeto submetido a AIA, foi considerado pela autoridade de AIA não haver
impedimento que obstasse à aceitação do pedido apresentado.
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Deste modo, o procedimento de AIA em causa, em termos de decisão final, passou a
reportar-se apenas à linha a 400kV entre a subestação de Vila Nova de Famalicão
(subestação esta objeto de avaliação no âmbito de outro procedimento de AIA) e a
futura subestação de “Vila Fria B”, incluída no presente procedimento, correspondente
às Zonas 1, 2 e 3.
Em setembro de 2017, no âmbito dos trabalhos regulares entre a REE e a REN, e dando
sequência aos estudos entretanto desenvolvidos, os operadores de rede reuniram e
procederam à revisão dos calendários e datas-objetivo integrando as mais recentes
decisões de AIA, nomeadamente a emissão da DIA do troço intermédio da linha Ponte
de Lima – Vila Nova de Famalicão. Assim, dando continuidade a este processo.
Contudo, e uma vez que o processo de avaliação já estava a decorrer, tendo a CA
analisado e pronunciado sobre o projeto no seu conjunto; e apesar da decisão final se
remeter apenas para a parte Sul do projeto (Zonas 1, 2 e 3), considerou-se na retomada
do processo a informação de avaliação disponível para apoio à fase de definição de
troços.
Para o projeto agora em análise, numa primeira fase, apresentou-se uma Proposta de
Definição e Âmbito (PDA) em dezembro de 2017, na qual se projetou uma Área de
Estudo considerando o conjunto de Troços definidos no processo anterior para as zonas
4 e 5, troços estes que resultaram numa análise e avaliação mais favorável e
consequentemente menos condicionados a nível ambiental e social por parte da
Comissão de Avaliação.
Assim, para o desenvolvimento do capítulo – EGCA, do EIA do projeto da Linha dupla de
Ponte de Lima - Fontefría, Troço Português, a 400 kV, considerou-se a área de estudo
definida na PDA (ligeiramente alterada em função da informação entretanto analisada),
bem como a alguns troços definidos no processo anterior para a mesma região,
incluindo algumas alterações (reformulação e reajustes) aos mesmos, uma vez que se
considerou a análise feita pela Comissão de Avaliação para aquela Zona de projeto,
nomeadamente suas principais preocupações, as quais inviabilizam a concretização da
opção do projeto anterior localizada mais a oeste, reduzindo significativamente a área
estudada.

2

DESCRIÇÃO DO PROJETO
2.1

OBJETIVOS E ANTECEDENTES DO PROJETO

O projeto da Linha Dupla Ponte de Lima - Fontefría, Troço Português, a 400 kV, encontrase previsto no PDIRT 2016-2025 como um novo projeto integrante do reforço da RNT no
eixo Galiza Minho. Neste contexto, o projeto encontra-se atualmente em
desenvolvimento, conforme estipulado no decurso do processo de Pós-Avaliação e de
licenciamento da linha de Ponte de Lima – Vila Nova de Famalicão a 400kV.
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O desenvolvimento da RNT no Minho entre a zona do grande Porto e a Galiza visa
potenciar a sua aproximação a centros de consumos importantes como a área de Vila
do Conde/Póvoa de Varzim/Vila Nova de Famalicão e a zona ao longo do rio Minho, além
de ser essencial para se atingir a meta de 3.000 MW de capacidade de interligação no
âmbito do Mercado Ibérico de Eletricidade (MIBEL).
O reforço de abastecimento à Rede Nacional de Distribuição (RND) é outro objetivo
fundamental que englobou a abertura da nova Subestação (SE) de Vila Nova de
Famalicão e prevê a extensão dos 400 kV à zona de Viana do Castelo mediante a
construção duma nova SE designada por Ponte de Lima, a qual entrará ao serviço como
Posto de Corte de 400 kV. A criação do novo eixo (linha ponte de Lima – Vila Nova de
Famalicão a 400 kV) irá proporcionar um aumento do valor das capacidades de trocas,
em particular no sentido da importação.
Os benefícios esperados para este projeto são:
•

Aumento das capacidades de troca internacionais, contribuindo para a
integração dos mercados;

•

Aumento da segurança de abastecimento à escala nacional;

•

Melhoria da continuidade de serviço, face a potenciais incidentes de grande
dimensão na RNT.

A área de estudo do EIA é composta por 16 troços. Seguidamente apresenta-se uma
breve descrição dos Troços considerados:
O Troço T1, corresponde ao troço inicial. Localizado integralmente no concelho de Ponte
de Lima e será comum a todos os corredores alternativos. Este troço é parcialmente
coincidente com a existência de um corredor de uma linha de MAT existente.
O Troço T2, T4 e T5, correspondem aos troços localizados mais a Este da AE e inseremse nos concelhos de Vila Verde, Ponte de Lima, Ponte da Barca e Arcos de Valdevez.
Estes troços foram desenvolvidos com o objetivo de afastar o mais possível o futuro
traçado da linha elétrica das áreas urbanas e pelo fato de no interior destes troços existir
uma linha de MAT, sendo que, caso se verifique viável, em algumas áreas poder-se-á
utilizar o corredor dessa linha, desenvolvendo-se o traçado paralelamente à linha
existente.
O Troço T3, corresponde a um troço paralelo e alternativo ao Troço T4, e que liga o
Troço T2 ao Troço T5.
O Troço T6, desenvolve-se no sentido Sul-Norte e insere-se no concelho de Ponte de
Lima. Este Troço desenvolve-se para Noroeste e encontra-se com o Troço T7 ou Trecho
T8. Este Troço atravessa o Rio Lima a sul da povoação de Fonte do Monte, bem como a
A3, nós de ligação do IP9 e a A27 localizados na freguesia de Refóios do Lima.
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O Troço T7, corresponde à alternativa localizada mais a Este, desenvolve-se no sentido
sul-norte paralelo ao Troço T8, e termina com duas alternativas: O Troço T10 ou o Troço
T9.
O Troço T8, desenvolve-se a Oeste da AE, no sentido sul-norte, deriva do Troço T6 e liga
ao Troço 10 ou Troço T11. Este Troço localiza-se a norte do Rio Lima, e interseta alguns
aglomerados urbanos densos, nomeadamente a povoação de Casa Nova, Casais,
Martim, Nova e Devesa todas inseridas na freguesia de Calheiros no concelho de Ponte
de Lima. Trata-se de um Troço atravessado pela A3 e algumas Estradas Municipais.
O Troço 9, deriva diretamente do Troço T7 e liga diretamente ao Troço T12. Este troço
insere-se nos concelhos de Ponte de Lima e de Arcos de Valdevez.
O Troço 10, corresponde a um troço intermédio, que liga o Troço T7 ao Troço T8.
O Troço T11, deriva do Troço T10 ou do Troço T9 e encontra-se com o Troço T12. Este
troço desenvolve-se no sentido Oeste – Este, e localiza-se nos concelhos de Ponte de
Lima e Arcos de Valdevez. Trata-se de um Troço desprovido de áreas urbanas e ocupado
maioritariamente por áreas de florestais, matos e afloramentos rochosos.
O Troço 12, deriva de duas alternativas possíveis: o Troço T11 ou o Troço T9 e ligará ao
Troço T13. Localiza-se paralelamente ao Troço T5, mas na zona Oeste da AE, nos
concelhos de Arcos de Valdevez e Monção. Este troço tem a particularidade de se
desenvolver nas proximidades dos Parques Eólicos ali existentes na freguesia de União
das freguesias de Portela e Extremo Padroso e União das freguesias de Alvora e Loureda.
O Troço T13 e T15 desenvolvem-se no sentido sul-norte a partir do Troço T12 ou T5 e
inserem-se nos concelhos de Arcos de Valdevez, Monção e Melgaço.
O Troço T14, corresponde a um troço paralelo e alternativo ao Troço T15, e que liga o
Troço T13 ao Troço T16.
Finalmente, o Troço T16, corresponde ao último troço comum, localiza-se na freguesia
de Penso, junto ao rio Minho, que faz fronteira entre Portugal e Espanha.
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Figura 1 - Conjunto de troços alternativos que compõem a área de estudo avaliada no EIA
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2.2

LOCALIZAÇÃO E ENQUADRAMENTO DA ÁREA DE ESTUDO

A área de estudo (AE), composta pelo conjunto dos troços alternativos acima
representados, tem uma orientação sul-norte, desenvolvendo-se na região Norte de
Portugal Continental. A AE referente aos vários Troços alternativos do projeto da Linha
Dupla Ponte de Lima – Fontefría, Troço Português, a 400 kV, totaliza 6.029,0 ha,
considerando uma extensão aproximada de 51 km.
Em termos administrativos e de acordo com a Nomenclatura das Unidades Territoriais
para Fins Estatísticos 2013 – NUTS 2013, a área de estudo insere-se nas sub-regiões de
Cávado e Minho-Lima, abrange 7 concelhos e 58 freguesias, com a seguinte ocupação
relativa:
•

Sub-Região do Cávado (11,6% da AE), concelho de Vila Verde, freguesia de
Aboim da Nóbrega e Gondomar, União das Freguesias da Ribeira do Neiva,
União das Freguesias do Vade, União das freguesias de Sande, Vilarinho, Barros
e Gomide;

•

Sub-Região de Minho-Lima (88,4% da AE), concelho de Ponte de Lima
(freguesias de Ardegão, Freixo e Mato, Friastelas, Navió e Vitorino dos Piães,
Cabaços e Fojo Lobal, Anais, Rebordões (Souto), Boalhosa, Rebordões (Santa
Maria), Fornelos e Queijada, Serdedelo, Gondufe, Ribeira, Gemieira, Brandara,
Arcozelo, Refóios do Lima, Calheiros, Bárrio e Cepões, Labrujó, Rendufe e Vilar
do Monte), concelho de Ponte da Barca (freguesias de Vade (São Pedro), Cuide
de Vila Verde, União das freguesias de Crasto, Ruivos e Grovelas, Sampriz, União
das Freguesias de Touvedo (S. Lourenço e Salvador), União das Freguesias de
Ponte da Barca, Vila Nova de Muía e Paço Vedro de Magalhães), concelho de
Arcos de Valdevez (freguesias de Gondoriz, União das Freguesias de Vilela, São
Cosme e São Damião e Sá, União das freguesias de Eiras e Mei, Padroso, União
das freguesias de Portela e Extremo, União das freguesias de Alvora e Loureda,
Cabreiro, Sistelo, Miranda¸ União das freguesias de São Jorge e Ermelo, Vale, Rio
Frio, Couto, Senharei, Rio de Moinhos, União das freguesias de Grade e
Carralcova, Sabadim, Ázere), concelho de Paredes de Coura (União das
freguesias de Insalde e Porreiras), concelho de Monção (freguesias de Abedim,
Portela, União das freguesias de Anhões e Luzio, Merufe, Tangil, Riba de Mouro,
União das freguesias de Ceivães e Badim, União das freguesias de Messegães,
Valadares e Sá) e o concelho de Melgaço (freguesia de Penso).

Relativamente as áreas sensíveis, conforme se pode observar na Figura, a área de estudo
e alguns Troços Alternativos em análise atravessam áreas da Rede Natura 2000,
designadamente: os Sítios de Importância Comunitária (SIC) – Rio Lima (PTCON0020), o
Corno de Bico (PTCON0040) e Peneda/Geres (PTCON0001). Da análise da Figura,
observa-se igualmente a proximidade de alguns Troços alternativos em análise a outras
áreas sensíveis, mas sem as intersetar.
Relativamente às “Zonas de proteção dos bens imóveis classificados ou em vias de
classificação”, é possível observar algumas ocorrências dentro da área de estudo.
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Figura 2- Enquadramento Administrativo

Figura 3- Enquadramento face a Áreas Sensíveis
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2.3

ELEMENTOS DO PROJETO

Do ponto de vista técnico, o Projeto a que se refere o presente EIA será constituído pelos
elementos estruturais e equipamento normalmente usados em linhas do escalão de
tensão de 400 kV, nomeadamente:
•

Apoios reticulados em aço da família “DL” e “EL”;

•

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

•

2 cabos condutores por fase, em alumínio-aço, do tipo ACSR/AW 517 (RAIL AW);

•

2 cabos de guarda, um convencional, em alumínio-aço, do tipo ACSR 153
(DORKING) e outro do tipo OPGW, possuindo características mecânicas e
elétricas idênticas ao primeiro;

•

Isoladores de vidro temperado do tipo U160BS;

•

Cadeias de isoladores e acessórios adequados ao escalão de corrente de defeito
máxima de 50 kA;

•

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

O projeto deverá respeitar o definido no RSLEAT - Regulamento de Segurança de Linhas
Elétricas de Alta Tensão e, como tal, um conjunto de distâncias mínimas várias: ao solo,
às árvores, aos edifícios, às autoestradas e estradas nacionais, entre cabos de guarda e
condutores e entre condutores.
No entanto, para o projeto de execução a desenvolver, serão adotados os critérios
utilizados pela REN, S.A., os quais são mais restritivos que os mínimos regulamentares,
criando-se assim quadro de condicionamento mais preventivo e aumentando-se o nível
de segurança em geral. No quadro seguinte mostram-se os valores adotados.
Quadro 1 – Distâncias de segurança a condutores, adotadas para linhas de 400 kV
ESCALÃO DE TENSÃO
TIPO DE OBSTÁCULOS
Solo
Árvores
Edifícios
Estradas
Vias-férreas eletrificadas
Vias-férreas não eletrificadas*
Outras linhas aéreas
Obstáculos diversos

LINHAS DE 400 KV
CRITÉRIO REN,
MÍNIMOS RSLEAT
S.A. (m)
(m)
14,0
8,0
8,0
5,0
8,0
6,0
16,0
10,3
16,0
16,0
15,0
10,3
7,0*
6,5
7,0
6,0

* Para distâncias entre o ponto de cruzamento e o apoio mais próximo inferiores a 200 m.
10 | P á g i n a
T2017-186-01-01-RNT

LINHA DUPLA PONTE

DE

LIMA- FONTEFRIA, TROÇO PORTUGUÊS

A

400

KV

RESUMO NÃO TÉCNICO

Adicionalmente, em cada apoio existirá sinalização claramente visível do solo constante
de:
•

Chapa de sinalização ou de advertência com o texto “PERIGO DE MORTE” e o n.º
de ordem do apoio na linha;

•

Chapa de identificação com o nome (sigla) da linha e o n.º de telefone do
departamento responsável.

Refere-se que o cálculo do ruído acústico da linha elétrica, a realizar em função dos
recetores sensíveis mais próximos da mesma, será apresentado no Relatório de
Conformidade Ambiental do Projeto de Execução (RECAPE), após a definição do traçado
da linha que ocorrerá no seguimento da emissão da DIA. Não obstante, adianta-se desde
já um conjunto de valores prospetivados no presente EIA para um conjunto de recetores
sensíveis e para o pior cenário possível (recetores a 22,5m da futura linha).
A linha será sinalizada, tanto para aeronaves, como para as aves, impedindo assim a
colisão das mesmas com a Linha.
2.4

ANÁLISE DE RISCO

A probabilidade do funcionamento de linha estar na origem de incêndios é muito
reduzida, uma vez que na fase de construção serão garantidas distâncias de segurança
aos obstáculos situados dentro de uma faixa de proteção adequada.
Durante a exploração, procede-se a rondas periódicas, a fim de detetar atempadamente
construções de edifícios ou crescimento exagerado de árvores que possam aproximarse da linha a distâncias inferiores aos valores de segurança.
A probabilidade da linha ser afetada por incêndios de outra origem é mais elevada,
com incidência na qualidade de exploração e na continuidade de serviço (interrupção
do transporte de energia). Associadas a estas situações haverá que considerar o risco de
danos ou inutilização dos equipamentos (postes, cabos e cadeias de isoladores), com
eventual risco de indução de outro tipo de acidentes, nomeadamente queda de apoios,
ou dos cabos condutores ou de guarda.
A queda de apoios apresenta um risco mínimo em face das suas características e dos
coeficientes de segurança adotados no dimensionamento dos mesmos e das respetivas
fundações.
A minimização da exposição a campos elétricos e magnético, associados ao transporte
de energia elétrica, consegue-se essencialmente atuando na fonte de emissão - a linha.
Neste projeto a minimização foi feita essencialmente atuando na localização da fonte,
com a escolha de um traçado que permitisse o afastamento de zonas edificadas.
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2.5

ESTALEIROS E ACESSOS

Nesta fase do projeto não estão ainda definidas quaisquer áreas de estaleiro e apoio à
construção, bem como os acessos a utilizar em obra, para a linha Ponte de Lima –
Fontefría, Troço Português, a 400 kV. Estas estruturas serão definidas no Projeto de
Execução e avaliadas em sede de RECAPE.
Num EIA em fase de Estudo Prévio, como é o caso, o traçado da linha ainda não está
definido, nem a localização dos respetivos apoios, pelo que a possível apresentação do
projeto corresponde à apresentação dos troços alternativos (Figura 1).
2.6

ATIVIDADES DO PROJETO QUE PODEM GERAR IMPACTES

FASE PRÉVIA À CONSTRUÇÃO E FASE DE CONSTRUÇÃO
•

Instalação dos estaleiros e parque de material;

•

Desmatação apenas na envolvente dos locais de implantação dos apoios,
numa área aproximada de 400 m2. Ao longo da faixa de servidão da linha,
de 45 m de largura, é intenção apenas proceder à desflorestação no caso de
povoamentos com espécies de crescimento rápido (ex: eucalipto). As
restantes espécies florestais serão apenas objeto de decote, sempre que
necessário, para cumprimento das distâncias mínimas de segurança;

•

Reconhecimento, sinalização e abertura dos acessos. Sempre que possível
serão utilizados ou melhorados acessos existentes. A abertura de novos
acessos é acordada com os respetivos proprietários, sendo tida em conta a
ocupação dos terrenos, a época mais propícia (após as colheitas, por
exemplo). Nas áreas com sensibilidade ecológica, a abertura ou melhoria de
acessos é, sempre, avaliada pela equipa de Acompanhamento Ambiental;

•

Piquetagem e marcação de caboucos dos apoios;

•

Abertura dos caboucos;

•

Construção dos maciços de fundação e montagem das bases: instalação da
ligação à terra, operações de betonagem no local com recurso a betão
proveniente de centrais de betão próximas e enchimento e compactação
dos caboucos com os produtos resultantes da escavação;

•

Montagem e levantamento dos apoios: transporte, assemblagem e
levantamento das estruturas metálicas, reaperto de parafusos e montagem
de conjuntos sinaléticos. As peças são transportadas para o local e
levantadas com o auxílio de gruas;

•

Colocação dos cabos: desenrolamento, regulação, fixação e amarração dos
cabos condutores e de guarda. No cruzamento e sobrepassagem de
obstáculos, tais como vias de comunicação, linhas aéreas, linhas telefónicas,
etc., são montadas estruturas porticadas, para sua proteção, durante os
trabalhos de montagem;

•

Comissionamento da linha;

•

Colocação dos dispositivos de balizagem aérea;
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•

Regularização do solo na zona dos apoios, dos acessos e reposição das
condições pré-existentes;

•

Limpeza dos locais de trabalho.

FASE DE EXPLORAÇÃO
•

Atividades de inspeção periódica do estado de conservação da linha, com
vista à boa exploração da mesma e à identificação atempada de potenciais
avarias. Estas atividades de inspeção terão uma periodicidade de 1 a 5 anos,
em função do tipo de inspeção a realizar;

•

Observação da faixa de servidão para deteção precoce de situações
suscetíveis de afetar o funcionamento da linha, incidindo sobre inspeção
regular das zonas de expansão urbana, situadas na faixa de servidão, e
inspeção anual dos apoios da linha, sujeitos ao poio e nidificação da
avifauna (cegonhas);

•

Substituição de componentes deteriorados, como por exemplo, cadeias de
isoladores;

•

Execução do Plano de Manutenção da Faixa de Servidão, que incluirá
intervenções sobre a vegetação, podendo significar o corte ou decote
regular do arvoredo de crescimento rápido na zona da faixa, para garantir o
funcionamento da linha;

•

Execução das alterações impostas pela construção de edifícios ou de novas
infraestruturas;

•

Condução da linha integrada na RNT, deteção, registo e eliminação de
incidentes.

FASE DE DESATIVAÇÃO
As linhas de transporte de energia têm uma vida útil longa, não sendo possível prever,
com rigor, o horizonte temporal da sua eventual desativação, como também não é
previsível o abandono do corredor das linhas, procedendo antes, às alterações que
considere necessárias.
De qualquer modo, pode considerar-se que as emissões e os resíduos da desativação
serão bastante similares aos gerados nas operações de montagem dos apoios, dada a
semelhança entre muitas das operações implicadas (abertura de acessos, desmatações,
escavações, entre outras), com a produção de resíduos provenientes da demolição dos
maciços das fundações dos apoios e da desmontagem dos elementos metálicos dos
apoios e dos componentes das linhas a desmontar. Tipicamente, as fundações são
escavadas até cerca de 80 cm de profundidade, para retirada dos materiais que as
compõem, ficando o restante das fundações enterrado e recoberto com terra;
normalmente, os maciços das fundações são partidos, retirando-se os elementos
metálicos e ficando os restos de betão enterrados nas covas. Com esta medida
pretende-se manter a topografia do terreno no local do antigo apoio.
2.7

PROGRAMAÇÃO TEMPORAL DO PROJETO

A REN, S.A. prevê que a obra arranque imediatamente após o licenciamento do projeto
de execução, com entrada em serviço da linha prevista para 2022.
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3

ESTADO ATUAL DO AMBIENTE NA ÁREA DE INTERVENÇÃO DO PROJETO
A caracterização da situação atual do ambiente afetado e sua previsível evolução na
ausência de concretização do projeto foi efetuada no EIA para os diversos fatores
ambientais, permitindo assim obter uma base de informação adequada para a avaliação
dos impactes ambientais.
3.1

CLIMA E ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS

A região da área de estudo apresentou a temperatura média anual do ar no período
1971-2000 de 14,5°C. O regime mensal médio apresenta uma distribuição típica de
temperaturas elevadas no verão e baixas no inverno. Os valores médios mais elevados
ocorrem no mês de julho com valores mínimos de 14,3°C e máximos de 27,5°C. Em
oposição, os valores médios de temperatura mais reduzidos ocorrem em janeiro, com
valores mínimos de 4,1°C e máximos de 13,4°C. A temperatura máxima registada no
período de 30 anos atinge os 39,3°C, em agosto, e a temperatura mínima atinge os 6,3°C, em janeiro.
Na região de Braga, com base na normal climatológica de 1971-2000, a precipitação
média anual acumulada é de 1 465,7 mm, variando a Humidade Relativa média anual
entre 66% e 88% nas regiões do Alto Minho e Cávado.
Segundo a normal climatológica (1971-2000) para as regiões do Alto Minho e Cávado, a
velocidade média anual do vento é de 12,6 km/h e 12,8 km/h, respetivamente, valor
característico de vento fraco. A velocidade média mensal do vento varia entre os 11,2 e
os 14,4 km/h, em setembro e janeiro, respetivamente.
No âmbito da adaptação às Alterações Climáticas encontra-se atualmente em
desenvolvimento o Plano Intermunicipal de Adaptação às Alterações Climáticas da
região do Alto Minho que visa projetar para os 10 municípios da região um conjunto de
medidas de adaptação que, a longo prazo, contribuam para minimizar os impactes das
alterações climáticas em vários setores, desde as florestas, à saúde, agricultura,
biodiversidade e recursos hídricos.
Com exceção do concelho de Melgaço todos os concelhos abrangidos pela área de
estudo têm em vigor um Plano Municipal de Emergência e Proteção Civil onde são
definidas as regras de orientação para as ações de prevenção e resposta operacional dos
agentes e demais entidades e organizações que concorrem para as atividades de
proteção civil. Importa ainda referir que o concelho de Arcos de Valdevez aderiu em
2010 ao Pacto de Autarcas para o Clima e Energia, comprometendo-se a reduzir em 20%
dos gases com efeito de estufa até 2020, face às emissões do ano de 2008. Deste modo,
o município contribui de modo positivo para o alcance das metas nacionais, através de
uma abordagem conjunta para a mitigação e a adaptação às alterações climáticas.
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3.2

GEOLOGIA E GEOMORFOLOGIA

A área de estudo localiza-se sobre os terrenos da Zona Centro-Ibérica (ZCI) e sobre o
complexo Parautóctone da Zona de Galiza Trás-os-Montes. A Zona Centro-Ibérica (ZCI)
é caracterizada pela grande extensão de rochas granitóides e por metassedimentos do
Supergrupo do Douro-Beiras (Dúrico-Beirão), também designado por Complexo XistoGrauváquico das Beiras. Na região nordeste da ZCI ocorre uma zona com características
próprias, que ocupa uma grande parte de Trás-os-Montes e que se prolonga para
Espanha, sendo designada por Zona da Galiza e Trás-os-Montes. Nesta zona ocorre
ainda um maciço de rochas básicas e ultrabásicas (complexos ofiolíticos), parcialmente
coincidente com a área de estudo - Maciço Parautóctone, um Complexo Ofiolítico
Alóctone que abarca uma gama completa de rochas metamórficas ultramáfico-máficas.
A área em estudo insere-se na cadeia Hercínica, tendo sido afetada por um processo de
deformação polifásico, em que localmente a 3ª fase de deformação é a mais
significativa, incluindo a intrusão de granitóides.
Registam-se dobramentos intensos, associados a 3 fases, bem como carreamentos
importantes e zonas de cisalhamento, exemplificadas pelo cisalhamento dúctil de
Malpica – Lamego, cartografado nos Troços T2, T6 e T8. As principais direções de
fracturação evidenciadas na área de estudo são NW-SE e ENE-WSW.
De acordo com a Carta de Intensidade Sísmica (escala internacional, período e 19011972) observada em Portugal Continental a área de estudo situa-se entre as zonas V e
VI. Relativamente à Carta de Isossistas de Intensidades Máximas (escala de Mercalli
Modificada de 1956, período de 1755-1996), a área de estudo situa-se entre as zonas
com intensidade sísmica máxima de grau VI e VII, maioritariamente na zona VI.
De acordo com o Regulamento de Segurança e Ações para Estruturas de Edifícios e
Pontes (RSAEEP, 1983) a região em análise localiza-se na zona sísmica D, considerada a
zona de menor sismicidade das quatro em que Portugal Continental se encontra
classificado. De acordo com o Eurocódigo 8 - Projeto de estruturas para resistência aos
sismos (EC8), a área de estudo insere-se na zona sísmica 1.6, relativamente à ação
sísmica do Tipo 1, e na zona 2.5 no que se refere à ação de Tipo 2.
De acordo a informação consultada do Laboratório Nacional de Energia e Geologia
(LNEG) e da Associação ProGeo (Associação Europeia para a Conservação do Património
Geológico – Grupo Português), não existe informação relativamente à presença de
geomonumentos e/ou outros elementos de interesse geológico na área dos troços em
análise para implantação das linhas elétricas.
Relativamente aos recursos hidrogeológicos e geotérmicos presentes na plataforma da
DGEG, não intersectam os troços em análise.
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3.3

RECURSOS HÍDRICOS E QUALIDADE DA ÁGUA

O projeto desenvolve-se nas bacias hidrográficas dos rios Lima e Minho, sendo
transposto obrigatoriamente o rio Lima. Além deste rio, as principais massas de água
superficial atravessadas diferem conforme o corredor final que venha a ser afetado,
incluindo o rio Vade e o rio Vez, ambos afluentes da margem esquerda do rio Lima, o rio
Ázere, afluente do rio Vez e o rio Mouro, afluente da margem esquerda do rio Minho.
Na região verifica-se a ocorrência de um semestre húmido, de novembro a maio, no qual
ocorre cerca de 85% do escoamento anual, o que demonstra uma sazonalidade do
escoamento bem marcada.
Considerando os Troços em análise, apenas o Troço 6, na área onde transpõe do rio Lima
(a montante de Ponte de Lima), se sobrepõe claramente em área de leito de cheia. A
transposição do rio Lima a montante de Ponte da Barca, na área do Troço 5, corresponde
já a uma secção bastante encaixada do vale, onde o leito de cheia não tem expressão
em área.
De acordo com a informação relativa a captações de água obtida pela ARH Norte e LNEH
verificou-se não estarem presentes, nos Troços em estudo, captações de águas
superficiais, sejam públicas ou privadas.
Em relação às águas subterrâneas o projeto insere-se numa região onde dominam
rochas de natureza granítica e xistenta, as quais associam aquíferos com uma
produtividade limitada.
Na área em estudo identificam-se diversos pontos de água subterrânea que
compreendem nascentes, poços, furos verticais, minas, galerias e outras tipologias. Os
usos mais frequentes são a rega, seguindo-se o consumo humano, em captações
públicas e privadas. São 3 as captações públicas, associando um perímetro de proteção
de 100 m. Encontram-se na área dos Troços 3 e 5 e servem os concelhos de Vila Verde
e Arcos de Valdevez.
Relativamente à qualidade da água, persistem problemas de contaminação orgânica nas
águas superficiais. Em relação às águas subterrâneas, estas carecem, geralmente de
tratamentos de nível intermédio para poderem ser utilizadas para consumo humano,
ocorrendo problemas sobretudo por causas geoquímicas e devido a contaminação
orgânica.
3.4

SOLOS

No que respeita aos solos presentes na área em estudo, é possível constatar que os solos
predominantes na área de estudo são os Regassolos (com a exceção dos Troços T1 e
Troço 16, que correspondem aos Leptossolos), com uma percentagem total de área
abrangida de 72% correspondente a uma área total de 4287,18 ha. Os solos Fluvissolos
aparecem com uma predominância muito reduzida ao longo de toda a área de análise.
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Constatou-se que, para todos os Troços em análise os solos predominantes
correspondem aos solos sem aptidão agrícola. Relativamente à aptidão Florestal dos
solos existentes nos vários Troços, refere-se que predominam os solos com aptidão
florestal moderada em todos os troços em análise com exceção do Troço T1, Troço T6,
Troço T7, Troço T8, Troço T12, Troço T14 e Troço T16 onde os solos predominantes
possuem aptidão florestal marginal.
3.5

OCUPAÇÃO DO SOLO

Em termos de ocupação do solo a área de estudo é composta maioritariamente por
florestas, verificando-se que a maior área corresponde às Florestas de pinheiro Bravo e
Eucalipto. A segunda classe mais representativa corresponde aos matos e zonas
descobertas e com pouca vegetação, seguida das áreas agrícolas, e finalmente as áreas
urbanas, que assumem um valor muito baixo.
Relativamente às classes de uso do solo designadas de águas interiores, Rede Viária,
Indústria, comércio e equipamentos gerais assumem valores muito pouco
representativos na área de estudo.
3.6

BIODIVERSIDADE

A área de estudo sobrepõe várias Áreas Classificadas e os troços dos corredores em
análise, em particular, sobrepõem o SIC Rio Minho, o SIC Rio Lima, o SIC Peneda/Gerês
e a Reserva da Biosfera do Gerês. Salienta-se ainda a estreita proximidade do SIC da
Paisagem Protegida do Corno do Bico e da ZPE do Gerês, que são sobrepostas pela área
de estudo mas não pelos corredores em análise, o que ocorre também com a IBA
(Important Bird Area) das Serras da Peneda e Gerês.
Foram efetuadas prospeções de terreno florísticas e faunísticas (direcionada, neste
caso, à fauna terrestre de vertebrados), cujos dados suportaram o exercício de EIAem
conjunto com bibliografia específica para elaborar os elencos potenciais para a área de
estudo.
No que diz respeito à flora, foi possível identificar um elenco florístico constituído por
67 famílias e 200 espécies, subespécies e variedades. Destas, Ruscus aculeatus (Ervados-vasculhos) e Woodwardia radicans (Feto-do-botão) estão incluídas nos Anexos do
Decreto-Lei n.º 140/99, de 24 de abril, na sua redação atual. Estão também presentes
sete endemismos ibéricos. O sobreiro Quercus suber também ocorre, espécie protegida
ao abrigo de legislação nacional específica. Do elenco florístico fazem ainda parte 17
taxa introduzidos no território de Portugal continental, dos quais sete estão classificados
como invasores ou potenciais invasores, de acordo com a legislação específica.
No que diz respeito aos habitats naturais e semi-naturais abrangidos pelo Anexo B-I do
Decreto-Lei n.º 140/99, de 24 de abril, na sua redação atual, na área de estudo estão
presentes os seguintes: 1) habitat prioritário 4020* Charnecas húmidas atlânticas
temperadas de Erica ciliaris e Erica tetralix; 2) 4030pt2 Charnecas secas europeias; 3)
9230pt1 Carvalhais galaico-portugueses de Quercus robur e Quercus pyrenaica; 4) 9330
Florestas de Quercus suber; 5) habitat prioritário 91E0pt1* Florestas aluviais de Alnus
glutinosa e Fraxinus excelsior (Alno-paldion, Alnion incanae, Salicion albae); 6) 92A0
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Florestas-galerias de Salix alba e Populus alba; 7) 9260 Florestas de Castanea sativa; 8)
8230 Rochas siliciosas com vegetação pioneira da Sedo-Scleranthion ou da Sedo albiveronicion dillenii.
Apesar de estarem presentes habitats naturais e semi-naturais em todos os troços do
projeto em análise, estes ocupam apenas cerca de 9,4 % da área de estudo. De facto,
esta apresenta uma elevada influência de atividades antrópicas, o que é bem ilustrado
pela expressão territorial de unidades de vegetação associadas a essa presença, que
totalizam 24% da sua superfície total (nomeadamente, vegetação exótica, áreas
agrícolas, áreas artificiais e eucaliptal).
No que diz respeito à fauna, na área de estudo são de ocorrência potencial 227 espécies
de vertebrados (21 peixes, 13 anfíbios, 17 répteis, 133 aves e 43 mamíferos). Destas, 35
estão classificadas como ameaçadas em Portugal (oito peixes, dois anfíbios, quatro
répteis, 16 aves e cinco mamíferos). Todas as aves ameaçadas potenciais possuem
suscetibilidade à colisão com linhas elétricas de nível intermédio, à exceção do
maçarico-das-rochas, que apresenta nível elevado. É de destacar que a área de estudo
interseta a extremidade de uma área crítica para aves de rapina, tal como definida pelo
ICNB. No que diz respeito aos corredores em análise, o troço 9 apresenta uma ligeira
sobreposição com esta área, ao longo de perto de 3 km, numa faixa com largura máxima
de 100 m. Na envolvência da área de estudo estão presentes mais algumas áreas críticas
ou muito críticas para aves, a mais próxima a 3 km, para leste.
Relativamente aos mamíferos, há a realçar a presença do lobo, dado que a área de
estudo e os corredores se sobrepõem às áreas de distribuição descritas de três alcateias:
Vez (confirmada), Vila Verde (confirmada) e Boulhosa (provável). A presença de lobo é
considerada potencial para todos os troços em análise. No que diz respeito aos
morcegos, nem a área de estudo, nem os corredores, sobrepõem qualquer buffer de
abrigos de importância ou outros conhecidos. Destaca-se, por último, a presença de
locais importantes para a conservação da toupeira-d’água na área de estudo e sua
envolvente.
No caso de não implementação da Linha Dupla Ponte de Lima – Vila Fría, a 400 kV,
considera-se que a nível da biodiversidade a situação se manterá muito semelhante à
descrita no estado atual do ambiente, no que diz respeito a esta componente.
3.7

AMBIENTE SONORO

No âmbito do descritor Ambiente Sonoro, procedeu-se à apreciação e caracterização do
ambiente sonoro atualmente em presença junto de recetores sensíveis distribuídos pela
Área de Estudo e à avaliação da densidade habitacional dos mesmos dos Troços
alternativos e/ou complementares definidos. Assim, para avaliação quantificada do
ambiente acústico nesses locais foram considerados 24 recetores de referência,
distribuídos pela área de estudo, ramificação Nascente e Poente e zonas comuns (uma
a Sul e outra a Norte), permitindo caracterizar a generalidade das zonas de interesse,
atravessadas pelos diferentes Troços em análise, considerando-se os mesmos
representativos da generalidade dos contextos acústicos presentes na área de estudo,
e ainda propícios à avaliação de zonas de estrangulamento (elevada densidade
habitacional) e de efeitos cumulativos com infraestruturas existentes.
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A análise realizada, com registos acústicos efetuados por laboratório de ensaios
acreditado para o efeito e seguindo as metodologias legalmente estabelecidas, permitiu
identificar que na generalidade dos recetores sensíveis analisados, representativos dos
Troços em avaliação, o ambiente sonoro na Situação Atual é pouco perturbado, típioco
de espaços rurais e espaços urbanos de baixa densidade, com valores dos indicadores
regulamentares nas gamas de Lden ≤ 62 dB(A) e Ln ≤ 53 dB(A), em conformidade com
os limites estabelecidos para zonas não classificadas, Lden ≤ 63 dB(A) e Ln ≤ 53 dB(A).
Conclui-se ainda que a ramificação nascente da Área de Estudo apresenta condições
naturais e de ocupação urbana/humana com possibilidade de traçados de Linha
afetando menor número de recetores sensíveis, minimizando assim os impactes na
componente acústica do ambiente, resultantes da implementação da LMAT. Os dois
troços com maior número de recetores inseridos nos seus limites são por larga margem
os Troços T1 e T8.
3.8

SOCIOECONOMIA

Em termos de população residente os concelhos abrangidos pelo Projeto têm tido um
comportamento demográfico negativo nos últimos anos, à semelhança do constatado
em Portugal Continental, região Norte e sub-regiões do Alto Minho e Cávado.
Em 2017, os concelhos de Arcos de Valdevez, Melgaço, Monção, Paredes de Coura e
Ponte da Barca apresentavam uma densidade populacional, significativamente abaixo
do registado na região Norte e sub-região do Alto Minho, destacando-se o concelho de
Ponte de Lima com maior nº de habitantes por Km2. Por sua vez, o concelho de Vila
Verde, encontra-se bem posicionado na Região Norte.
Por outro lado, observa-se uma população envelhecida, em particular para os concelhos
de Arcos de Valdevez, Melgaço, Monção, Paredes de Coura e Ponte da Barca.
Relativamente ao índice de dependência de idosos, em 2016, a tendência demográfica
de quase todos os concelhos atravessados pela área em estudo é para valores superiores
à região Norte, com exceção do concelho de Vila Verde que apresenta um índice de
dependência de idosos ligeiramente inferior.
Em termos de nível de ensino atingido, a qualificação da população, aponta para uma
predominância de população com nível de ensino do 1º ciclo nos concelhos abrangidos
pelo projeto. O ensino pós-secundário reflete, em geral, a menor representatividade de
população em todos os concelhos em análise.
Nos concelhos de Melgaço, Monção, Ponte da Barca e Vila Verde, a população no grupo
etário entre os 35 e os 54 anos e, considerada a idade mais ativa da população e na
generalidade já com famílias constituídas, são os mais afetados pelo desemprego. Por
sua vez, o desemprego nos concelhos de Arcos de Valdevez, Paredes de Coura e Ponte
de Lima, é mais notório no grupo etário acima dos 55 anos (inclusive).
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Em termos de estrutura empresarial, destaca-se a ocorrência de duas dinâmicas
fundamentais: Concelhos tipicamente ruralizados (Arcos de Valdevez, Melgaço,
Monção, Paredes de Coura, Ponte da Barca e Ponte de Lima) que têm uma
predominância do setor da agricultura, produção animal, caça, floresta e pesca;
Concelho com maior dinamismo populacional e diversidade económica – Vila Verde que espelha um tecido económico em que a principal atividade consiste no comércio
por grosso e a retalho, reparação de veículos automóveis, motociclos. A agricultura,
produção animal, caça, floresta e pesca aparece em 3º lugar, no concelho de Vila Verde.
3.9

SAÚDE HUMANA

Os Perfis Locais de Saúde (PeLS) dividem a área do projeto em 1 Agrupamento de
Centros de Saúde - ACeS Gerês/Cabreira - e 1 Unidade Local de Saúde - ULS Alto Minho
-, ambos inseridos na Administração Regional de Saúde do Norte (ARS Norte).
O Quadro 2 descreve a percentagem de inscritos por diagnóstico ativo nos Cuidados de
Saúde Primários.
Quadro 2 – Proporção de inscritos nos Cuidados de Saúde Primários
por diagnóstico ativo (2016)
Diagnóstico

ARS Norte

ULS Alto Minho

Abuso do tabaco (%)
Excesso de Peso (%)
Abuso Crónico do álcool (%)
Abuso de drogas (%)
Hipertensão
Alteração no metabolismo dos lípidos
Perturbações depressivas
Diabetes

13,2
7,8
1,9
0,5
21,7
22,9
10,8
7,9

8,8
4,2
1,9
0,3
24,1
20,7
8,6
6,8

ACeS Gerês /
Cabreira
10,5
8,1
2,1
0,4
25,3
24,4
9,2
8,1

Fonte: Perfil Local de Saúde 2017 – ULS Alto Minho e ACeS Gerês/Cabreira

Verifica-se que pelo menos 37% da globalidade da população da área de estudo é
considerada vulnerável, uma vez que tem idade inferior a 14 e superior a 65 anos,
distribuindo-se da seguinte forma, por concelho: Vila Verde - 34%, Ponte de Lima - 35%,
Ponte da Barca - 11%, Arcos de Valdevez -22%, Paredes de Coura - 8%, Monção - 17% e
Melgaço - 10%.
Na ULS do Alto Minho verifica-se que as maiores causas de mortes para crianças com
idade inferior a 5 anos são SSA não identificados e afeções do período perinatal,
enquanto para adultos com idades superiores a 65 anos regista-se tumores malignos,
doenças nos aparelhos respiratórios e circulatórios. Relativamente ao ACeS
Gerês/Cabreira, o cenário é semelhante para os adultos com mais de 65 anos. Contudo,
para nas crianças com menos de 5 anos, além das afeções no perinatal, registam-se
doenças endócrinas e do sangue.
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Relativamente à influência do ruído na saúde humana, dos 24 recetores sensíveis
monitorizados apenas 5 recetores apresentam atualmente níveis sonoros em
incumprimento dos valores recomendados pela OMS para o Lden (53 dB) e Ln (45 dB)
para a exposição a ruído produzido por tráfego rodoviário, apresentando-se assim um
quadro acústico heterogéneo no cumprimento das recomendações da OMS para
proteção da saúde humana.
No que diz respeito à influência dos campos eletromagnéticos, refere-se que
atualmente existe regulamentação específica neste âmbito que estabelece um limite de
exposição máximo a campos eletromagnéticos e assegura a segurança e salvaguarda da
saúde humana.
3.10

ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E CONDICIONANTES AO USO DO SOLO

Do ponto de vista do Ordenamento do Território (OT) e das Condicionantes ao Uso do
Solo a área de estudo está abrangida por 7 Planos Diretores Municipais.
Em termos de OT, ao longo de toda a área analisada, são atravessados pelos Troços
alternativos, espaços urbanos e urbanizáveis, espaços agrícolas, espaços naturais,
espaços florestais, espaços de equipamentos e industriais.
No que concerne a compatibilização do projeto em estudo com as várias classes de uso
onde se inserem, verifica-se que a grande maioria das classes não apresenta
incompatibilidade com a implantação do projeto. Em contrapartida, observa-se o
atravessamento ou proximidade de alguns Troços a classes de ordenamento
consideradas mais sensíveis ou com restrições específicas à implantação de
infraestruturas deste tipo (linhas elétricas), nomeadamente as referidas no Quadro 3.
Quadro 3- Classes de Ordenamento mais sensíveis ou com restrições específicas à
implantação de infraestruturas deste tipo (linhas elétricas)
Concelho

Classe de Espaços

Troços

Ponte de Lima/ Vila
Verde/ Monção

Espaços Urbanos e Urbanizáveis

Vila Verde

Espaços Afeto a Exploração de Recursos Geológicos

T4

Ponte de Lima

Área de Proteção Arqueológica

T7

Ponte de Lima

Área Arborizada para proteção de Ecossistemas
Área Industrial ou de Armazenagem (UOPG 26-PP da Área
Industrial de Anais)
Planos de Urbanização (PU de João da Ribeira/Arca, PU de
Ponte de Lima e PU de Refoios

T6

Ponte de Lima

T1,T3,T4,T6,T7,T8

T1
T6, T7 e T8

Nas classes de espaço coincidentes com áreas inseridas na REN, RAN, espaços Canais,
Domínio Publico Hídrico, Regime Florestal, Infraestruturas existentes ou outras
servidões e restrições de utilidade pública, prevalece a obrigatoriedade de cumprimento
do regime legal aplicável bem como o cumprimento da localização do projeto
respeitando as servidões e restrições de utilidade pública ali existentes.
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Na área de estudo e respetivos Troços alternativos, as condicionantes biofísicas
identificadas correspondem a:
Quadro 4- Condicionantes biofísicas identificadas
Recursos Agrícolas e Florestais

Recursos Ecológicos

Recursos Hídricos

Áreas de Reserva Agrícola Nacional
(RAN)

Áreas de Reserva
Ecológica Nacional
(REN)

Domínio Publico Hídrico
(DPH)

Povoamentos florestais percorridos
pelos incêndios e áreas de Risco de
Incêndio
Espécies arbóreas sujeitas a regime
jurídico
Povoamentos florestais de
eucalipto
Regadios Tradicionais

3.11

Rede Natura 2000,
Áreas Protegidas

PAISAGEM

A área de implementação do projeto em análise e sua envolvente caracteriza-se
sumariamente no que respeita à paisagem do seguinte modo:
Os corredores em estudo, considerando uma envolvente de 3 km, são uma zona de
relevo vigoroso, de carácter claramente rural, incluída no grupo de unidades de
paisagem Entre Douro e Minho e abrangendo as unidades Vale do Minho, Entre Minho
e Lima, Vale do Lima, Entre Lima e Cávado e Serras da Peneda e Gerês. É uma paisagem
tipicamente minhota de montanha.
No que respeita à Qualidade Visual da Paisagem, a área de estudo apresenta qualidade
paisagística predominantemente média; as zonas de baixa qualidade cénica
correspondendo sobretudo às áreas de cabeços florestados com espécies exóticas, mas
também às zonas com presença de elementos cenicamente intrusivos. As áreas de
elevada qualidade cénica coincidem com os locais de maior presença de população, mas
não com os corredores da linha em estudo.
A Capacidade de Absorção Visual desta paisagem é genericamente elevada, em
consequência do relevo encaixado, com exceção das cotas mais elevadas e das áreas de
meia encosta com elevada presença de potenciais observadores.
Em síntese, a Sensibilidade Paisagística da área de estudo é predominantemente baixa
a Norte do festo que separa as bacias do Minho e do Lima; elevada entre o mesmo festo
e o festo que separa o Lima do Neiva; e média abaixo desta linha de festo.
As áreas mais sensíveis dentro da área de estudo são, antes de mais, a Área de Paisagem
Protegida do Corno do Bico, o Parque Nacional da Peneda-Gerês, e a Paisagem Cultural
do Sistelo, classificada como Monumento Nacional desde o início de 2018.
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Adicionalmente, as zonas mais sensíveis classificadas são as áreas de cotas mais
elevadas ao longo dos festos, pela elevada visibilidade potencial, e as áreas de maior
qualidade cénica, sobretudo as áreas agrícolas em socalcos, tanto no troço inferior das
encostas como em zonas planálticas.
3.12

PATRIMÓNIO CULTURAL

Em termos patrimoniais foram identificadas 40 ocorrências patrimoniais na área de
incidência do projeto (16 Troços) e 534 ocorrências na área de estudo.
No corredor da Linha Elétrica, a distribuição linear das 40 ocorrências pelos corredores
em estudo é a seguinte: Troço 1 – 11 registos; Troço 2 – 0 registos; Troço 3 – 4 registos;
Troço 4 – 2 registos; Troço 5 – 10 registos; Troço 6 - 3 registos; Troço 7 – 6 registos; Troço
8 – 2 registos; Troço 9 – 0 registos; Troço 10 – 0 registos; Troço 11 – 0 registo; Troço 12
– 1 registo; Troço 13 – 1 registo; Troço 14 – 0 registo; Troço 15 – 0 registo; Troço 16 – 0
registo.
De entre as ocorrências patrimoniais identificadas, referencia-se os seguintes imóveis
classificados ou em vias de classificação:
•

Imóvel em vias de classificação – Igreja de São João da Ribeira (Anúncio n.º
348/2013, DR, 2.ª série, n.º 215, de 6-11-2013; n.º 151, Troço T6);

•

Imóvel de Interesse Municipal – Penedo de São João (Decreto n.º 28/82, DR, I
Série, n.º 47, de 26-02-1982; n.º 191/CNS 1181, Troço T7).

Face à possibilidade de existirem ajustes ao traçado definitivo da linha elétrica e perante
a ausência de elementos patrimoniais com valor patrimonial excecional, considera-se
que não existem condicionantes patrimoniais determinantes que inviabilizem todos os
Troços com a exceção do Troço 7 que reúne 4 ocorrências com efetivos impactes
negativos (diretos e indiretos).
Após o estabelecimento final da linha elétrica, deverão ser realizadas prospeções
arqueológicas sistemáticas em toda a sua extensão, num corredor com 100m de largura,
bem como, nas áreas de implantação das estações de apoio, dos estaleiros, dos acessos
à frente de obra, dos locais de empréstimo e depósito de terras, e das centrais de
betuminosas.
Com a realização desta fase de trabalho de campo será necessário proceder a nova
avaliação de impactes patrimoniais, tendo em conta a implantação do projeto e a real
afetação provocada pela materialização dos componentes de obra, e nova proposta de
Medidas de Minimização Patrimonial.
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4

PRINCIPAIS EFEITOS (IMPACTES) E MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO DO PROJECTO
O EIA desenvolvido procurou identificar e avaliar os principais efeitos (impactes) no
ambiente que possam resultar da construção e do funcionamento do Projeto e
apresentar medidas de minimização de modo a eliminar ou minimizar esses impactes,
que possam condicionar a sustentabilidade do Projeto ou induzir uma afetação
demasiado severa sobre qualquer dos fatores ambientais analisados.
Entende-se por impacte a alteração, num momento futuro, de um determinado fator
ambiental, provocada, direta ou indiretamente por ação do projeto, quando comparada
com a situação, nesse momento futuro, na ausência de projeto.
As medidas têm como objetivo otimizar o desempenho ambiental do Projeto e incluem
um conjunto de recomendações e boas práticas ambientais que deverão ser tomadas
em consideração pelo Dono da Obra/Empreiteiro.
A avaliação de impactes foi realizada com base no estado atual do ambiente na área de
intervenção do Projeto para a fase de construção, fase de exploração e fase de
desativação do Projeto. Para os impactes identificados que podem ser minimizados
foram propostas as medidas de mitigação adequadas.
4.1

SÍNTESE DE IMPACTES

A grande generalidade dos impactes identificados é de cariz negativo, sendo
classificados genericamente como pouco significativos a sem significância (e como tal
não evidenciados no Quadro 5. Esta classificação resulta do seu elevado potencial de
minimização com a implementação do conjunto de medidas de minimização definidas,
em particular aquelas que se constituem como boas práticas ambientais e medidas de
normal gestão e mitigação ambiental em contexto de obra.
Embora o foco deva estar sobretudo nos impactes residuais significativos e muito
significativos, isto é, que ou resultam de impactes negativos cuja mitigação não é
possível ou, mesmo considerando-a, ainda assim os seus efeitos continuam a ser
relevantes, ou resultam de impactes positivos, alvo ou não de medidas de potenciação
desses efeitos favoráveis, apresentam-se também os efeitos residuais pouco
significativos para conhecimento.
Os demais impactes negativos, classificados genericamente como pouco significativos
a sem significância (e como tal não evidenciados no Quadro 5), são mitigáveis com o
conjunto de recomendações a ter em conta em fase de obra e exploração (podendo
assegurar-se esse aspeto pela garantia de implementação do Plano de
Acompanhamento Ambiental de Obra).
Salienta-se como principal aspeto significativo e positivo atribuível ao projeto é a
importância específica da concretização dos seus objetivos de reforço da Rede Nacional
de Transporte, através da substituição de algumas linhas já existentes, permitindo um
traçado mais afastado das populações.
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Quadro 5 – Impactes residuais significativos ou muito significativos

Tipo

Área de
influência

Probabilidade

Duração

Reversibilidade

Desfasamento
Temporal

Magnitude

Significância

Carácter

Magnitude

Significância

ÁREA TEMÁTICA

RESIDUAL

Natureza

CLASSIFICAÇÃO

Perda direta de habitat

–

Dir

L

C

P

Irrev

I

R

S1-MS2

Spl

R

PS1-S2

Degradação de habitats na área envolvente

–

Ind

L

Prov

T

Rev

MP

R

PS1-S4MS5

Spl

R

SS1-PS4S5

Perturbação de espécies faunísticas com
alteração de comportamento

–

Ind

L

C

T

Rev

MP

M

S1-MS5

Cum

M

PS1-S5

Proliferação de espécies exóticas invasoras

–

Ind

L

Prov

T

Rev

MP

M

PS1-S6MS5

Cum

M

SS1-PS6S5

Afetação de Áreas do PROF-AM e PROF-BM

–

Dir

L

C

P

Irrev

I

R

PS-S

Spl

R

PS-S

–

Dir

L

C

T1-P2

Irrev

I

M

S*

Spl

M

S

–

Dir

L

C

T1-P2

Irrev

I

M

S**

Spl

R

S

+

Dir

L

C

P

Irrev

I

M

S

Spl

M

S

IMPACTE

CONSTRUÇÃO

Biodiversidade

Afetação de classes de Espaço “Área
Predominantemente Florestal de Produção
Condicionada” prevista no PDM de Ponte de
Ordenamento do
Lima
território e
condicionantes ao uso Afetação de classes de Espaço “Espaços Naturais
do solo
e Espaços Florestais de Proteção” prevista no
PDM de Vila Verde, Ponte da Barca, Arcos de
Valdevez e Monção
Contribuição para a Defesa da Floresta Contra
Incêndios
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Tipo

Área de
influência

Probabilidade

Duração

Reversibilidade

Desfasamento
Temporal

Magnitude

Significância

Carácter

Magnitude

Significância

RESIDUAL

Natureza

CLASSIFICAÇÃO

-

Dir

L

C

P

Irrev

I

R-M

PS-S

n.a

R-M

PS-S

-

Dir

L

C

P

Irrev

I

R-M

PS-S

n.a

R-M

PS-S

–

Dir

L

Prov

P

Irrev

MP

R

S1, MS3

Cum

R

PS1, S3

Ordenamento do
Integração da faixa de gestão combustível na
território e
Rede Secundária de Faixas de Gestão de
condicionantes ao uso
Combustível
do solo

+

Dir

L

C

P

Irrev

I

M

S

Spl

M

S

Reforço da capacidade da Rede Nacional de
Transporte de Eletricidade

+

Dir

R-TFr

C

P

Rev

I

M

S

Spl

M

S

Perdas sociais e económicas e interferência física
com a funcionalidade/utilização dos espaços
afetos a apoios e faixa de servidão

-

Dir

L

C

P

Rev

I

M

PS-S

Cum

M

PS-S

Intrusão visual provocada pela presença da linha
e dos respetivos apoios

-

Dir

L-RegTrf

C

P

Irrev

I

M

S-MS

n.a

M

S

ÁREA TEMÁTICA

Paisagem

IMPACTE

Destruição do coberto vegetal e sua substituição
por áreas de solo nu nas zonas de implantação
dos apoios
Alterações do relevo nas zonas de implantação
dos apoios e em áreas de abertura de novos
caminhos provocadas pela movimentação de
terras

EXPLORAÇÃO
Biodiversidade

Socioeconomia

Paisagem

Mortalidade de aves por colisão
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Impacte negativo;

Impacte positivo;

Significância: Sem significância [SS] | Pouco significativo [PS] | Significativo [S] | Muito significativo [MS]
Natureza: Positivo [+] | Negativo [-]
Área de influência: Local [L] | Regional [Reg] | Nacional [Nac] | Transfronteiriço [TFr]
Duração: Temporário [T] | Permanente [P]
Desfasamento temporal: Imediato [I] | Médio prazo [MP] | Longo prazo [LP]
Significância: Sem significância [SS] | Pouco significativo [PS] | Significativo [S] | Muito significativo [MS]
Possibilidade de mitigação: Mitigável [Mit] | Não mitigável [NMit]

Tipo: Direto [Dir] | Indireto [Ind]
Probabilidade: Certo [C] | Provável [Prov] | Improvável [Imp]
Reversibilidade: Reversível [Rev] | Irreversível [Irrev]
Magnitude: Elevada [E] | Moderada [M] | Reduzida [R]
Carácter: Carácter: Simples [Spl] | Secundário [Sec] | Cumulativo [Cum]

BIODIVERSIDADE:
1 Demais troços
2 T3, T4, T5, T6, T7, T8, T12, T14, T15, T16
3 T9
4 T3, T6, T12, T13
5 T4, T5, T7, T8, T16
6 T3, T6, T12, T13, T14, T15
ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E CONDICIONANTES AO USO DO SOLO:
1 temporário para afetações circunscritas ao período de obra (estaleiros, frentes de obra, áreas de trabalho temporário);
2 permanente para a alteração direta de uso de solo associada à implantação de apoios e faixa de proteção da linha elétrica a estabelecer
* T1,T2,T6,T7,T8,T9,T10,T11
** T2,T3,T4,T5,T9,T11,T12,T13,T14,T15
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A implantação territorial dos troços e corredores alternativos evidencia a ocorrência
potencial de impactes cumulativos, tendo em conta que estes intersetam
infraestruturas existentes e/ou acompanham espaços-canal de outras infraestruturas.
No quadro seguinte sintetiza-se as principais infraestruturas que se afiguram como mais
prováveis de provocar impactes cumulativos aquando da instalação da nova linha.
Quadro 6 - Identificação e enquadramento das infraestruturas já existentes e projetadas,
consideradas de maior relevo para análise de impactes cumulativos considerando a
infraestrutura proposta em causa
INFRAESTRUTURAS EXISTENTES
E PROJETADAS QUE JUSTIFICAM
A ANÁLISE DE AVALIAÇÃO DE
IMPACTES CUMULATIVOS

Rede de Transporte de Energia
Existente

Rede de Distribuição de Energia
Existente
Rede Viária Existente:
nomeadamente Autoestradas e
estradas nacionais –
Infraestruturas existentes

Parques Eólicos existentes e
previstos

Gasoduto e Ramais

ENQUADRAMENTO FACE À NOVA INFRAESTRUTURA A CONSTRUIR
(PROJETO EM ANÁLISE)
Linhas Elétricas da Rede Nacional de Transporte já existentes, que
correspondem a duas Linhas Elétricas de Muito Alta Tensão:
• Linha Pedralva – Ponte Lima (4108- LPDV.PTL, 400kV), que
atravessa o Troço T1;
• Linha Mendoiro – Pedralva 1 (1116 – LMDR.PDV1) e a Linha
Mendoiro – Pedralva 2 (1134- LMDR.PDV2, 150 kV), que
atravessam os troços T5 e T13
Linhas de energia de 60 kV e <60 kV, que atravessam os troços: T1,
T3, T5, T6, T7, T8, T9, T10, T11, T12, T13, T14, T15 e T16
Como itinerários principais atravessados por alguns troços
alternativos referem-se:
• A3/IP1, A27/IP9 e IC28, atravessam os troços T1, T6, T7 e T8
• Estradas nacionais destacam-se: EN101, EN201, Variante à
N202, EN202, EN203, EN301, EN303, EN304, EN306 e EN307,
atravessam os troços T1, T3, T4, T5, T6, T7, T8, T11, T12, T13 e
T16
No interior da área de estudo e respetivos troços alternativos e
envolvente alargada, observa-se a existência de 2 parques eólicos
(em posição envolvente ao troço T14 observa-se ainda o parque Alto
Minho I – Santo António):
• Alagoa de Cima no concelho de Arcos de Valdevez, os
aerogeradores encontram-se instalados na envolvente do
Troço T12 e T5 a uma proximidade do limite do Troço T12 de
cerca 46 m
• Alto Minho I – Mendoiro/Bustavade no concelho de Monção),
no Troço T13, o aerogerador mais próximo encontra-se a uma
distância do limite do troço de cerca 90 m, e a área do parque
está ligeiramente inserida dentro do limite da área de estudo.
Assinala-se ainda a existência de um parque eólico previsto
(denominado de Cotão, em licenciamento) no concelho de Arcos de
Valdevez, na envolvente do Troço T12 e que o cruza, um outro (não
nomeado) entre os Troços T5 e T12, em Frades, e um último parque
eólico previsto (não nomeado) no mesmo concelho, cruzando os
Troços T9 e T11 e paralelo à secção sul do T2
Existência de um gasoduto pertencente à REN Gasodutos, S.A, que
interceta o Troço T1 e Troço T8.
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Os principais impactes cumulativos potencialmente ocorrentes, na fase de exploração,
incidem sobre os descritores Ambiente Sonoro, Biodiversidade, Ordenamento do
Território e Condicionantes, Paisagem e Socioeconomia.
No caso do Ambiente Sonoro, fez-se o exercício de modelação de níveis sonoros
cumulativos com a linha existente de 400 kV, que tem um maior potencial de impacte
(ao contrário das linhas existentes de 150kV, cujo ruído particular é reduzido e, como
tal, não passível de gerar impactes cumulativos), com os recetores avaliados a
apresentar valores de ruído próximos de 44 dB(A), pelo que o impacte cumulativo é
pouco expressivo.
Para as demais infraestruturas, os parques eólicos encontram-se numa posição afastada
das habitações mais próximas, pelo que os níveis apercebidos são pouco importantes.
No caso das autoestradas e nacionais, ocorre o fenómeno contrário, ou seja, as emissões
do tráfego rodoviário são determinantes para a perturbação acústica na sua envolvente,
pelo que a contribuição da linha para esse impacte é residual.
Em termos de Biodiversidade, os impactes cumulativos prendem-se sobretudo com um
maior número de obstáculos e poderá aumentar a probabilidade de ocorrência de
colisões e consequente probabilidade de morte das aves. Não obstante, esse impacte é
pouco relevante face ao cenário de criar dois espaços-canal distintos. A concentração
de impactes de forma concentrada no território minimiza a extensão territorial em que
a mortalidade por colisão de possa fazer coincidir. Mais, a criação de um novo espaçocanal “duplica” a probabilidade territorial da ocorrência de impactes.
O mesmo pressuposto é válido para a Paisagem, sendo preferível concentrar a intrusão
visual de novas componentes antrópicas em áreas já visualmente impactadas (outras
linhas aéreas, parques eólicos, autoestradas), libertando o resto do território da
presença destas infraestruturas.
Ocorre ainda um outro fenómeno em termos de Biodiversidade transponível para
outros fatores: a justaposição de espaços-canal (linhas elétricas, autoestradas,
gasodutos) e, consequentemente, das faixas de servidão, previne a fragmentação de
habitats e a multiplicação de faixas condicionadas em termos de coberto vegetal. Ora
este efeito tem também uma incidência direta ao nível do Ordenamento do Território e
Condicionantes ao Uso do Solo, com o efeito cumulativo de prever infraestruturas
lineares justapostas a ser mais favorável que o efeito “duplicado” de dois espaços-canal
(ou mais) independentes, multiplicando assim as faixas de território com uso
condicionado pelos respetivos regimes.
Se o conjunto de efeitos cumulativos negativos se afigura assim como de reduzida
significância, importa salientar por fim, ao nível ainda do Ordenamento, que é também
gerado um impacte cumulativo significativo e positivo associado à integração das faixas
de servidão na rede secundário de faixas de gestão de combustível. Em conjunto com
faixas criadas por outras infraestruturas, a nova linha vê assim potenciado o efeito
conjunto da materialização destas faixas num território de índole fortemente florestal
e, nessa lógica, muito propensa à ocorrência de incêndios.
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4.2

MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO

Para a fase de elaboração do Projeto de Execução foi proposta uma série de medidas
no sentido de, independentemente de terem de ser observados todos os requisitos e
normativos legais vigentes e incidentes no corredor proposto, definir uma versão
otimizada do traçado no seu interior, prevenindo ou mitigando tanto quanto possível
impactes potenciais.
No que respeita à fase de construção, reforça-se a relevância da execução das medidas
de caráter geral preconizadas no EIA, a qual poderá ser garantida através da
implementação de todas as medidas e programas de monitorização propostos para a
fase de obra, de modo a conter os efeitos negativos identificados como pouco
significativos ou sem significância após aplicação de medidas. Foram também
enumeradas algumas medidas para implementar na fase de exploração.
FASE DE PROJETO DE EXECUÇÃO
•

•

•

•
•

•
•
•
•
•

Deve ser maximizado tanto quanto possível, no interior do corredor
preferencial, o afastamento do traçado da linha (e implantação de apoios) a
zonas habitadas (quer habitações isoladas, quer aglomerados populacionais) ou
espaços sociais, bem como espaços turísticos ou de lazer para usufruto da
população.
Sempre que for possível, devem ser aproveitados os espaços-canal de
infraestruturas lineares existentes (rodovias, ferrovias, linhas elétricas) e/ou
outras infraestruturas não sensíveis e compatíveis com o RSLEAT, prevenindo a
criação de novos impactes em zonas não perturbadas (exceto no caso em que
os impactes cumulativos resultantes dessa opção sejam mais desfavoráveis que
a opção pela abertura de um novo espaço-canal para a passagem da linha).
Nos casos em que o traçado da linha seja implantado de forma a acompanhar
espaços-canal existentes de infraestruturas, deve ser assegurada a justaposição
possível (no cumprimento das servidões e normativos legais aplicáveis),
evitando a duplicação (não coincidente) de espaços-canal, ao invés do
alargamento do existente; desta forma, previne-se a criação de potenciais
enclaves entre os dois espaços-canal criados.
Evitar as zonas de maior altitude ou de maior exposição visual (cumeadas e
zonas abertas).
Procurar, em situações de ocupação agrícola, seguir a matriz linear existente,
adotando a colocação dos apoios ao longo das linhas de cultura, nos limites dos
campos ou de caminhos existentes.
Desenvolver o Plano de Gestão de Espécies Exóticas Invasoras (PGEEI).
Desenvolver o Plano de Acessos (PA).
Desenvolver o Plano de Acompanhamento Ambiental de Obra (PAA).
A colocação de apoios e passagem da linha elétrica deve respeitar a pedreira e
sua zona de salvaguarda, inserida no Troço T4.
A sinalização da linha, para a avifauna, deverá ser realizada nos termos do
Protocolo REN/ICNF.
30 | P á g i n a

T2017-186-01-01-RNT

LINHA DUPLA PONTE

DE

LIMA- FONTEFRIA, TROÇO PORTUGUÊS

A

400

KV

RESUMO NÃO TÉCNICO

FASE PRÉVIA À CONSTRUÇÃO
Recursos hídricos e qualidade da água
•
•

•

Realizar os trabalhos de forma a minimizar as movimentações de terras e a
exposição de solos nos períodos de maior pluviosidade, sempre que possível.
Programar os trabalhos de construção da linha na área de leito de cheia do rio
Lima (Troço 6), de modo a que estes decorram no período seco (de abril a
setembro) quando é menos provável a ocorrência de cheias.
Definir dos locais para instalação de estaleiros de modo a evitar terrenos com
as seguintes caraterísticas:
⎯ Localização fora de leitos de cheia;
⎯ Localização a mais de 10 m de linhas de água representadas na cartografia
militar 1:25.000;
⎯ Localização a mais de 100 m de todas as captações /pontos de água;
⎯ Localização fora de áreas de Reserva Ecológica nacional classificadas como
áreas de Máxima Infiltração.

Socioeconomia
•
•
•
•
•
•

Divulgar o programa de execução das obras às populações interessadas,
designadamente à população residente na área envolvente, mediante
comunicação às Câmaras Municipais e Juntas de Freguesia interessadas.
Implementar um mecanismo de atendimento ao público para esclarecimento
de dúvidas e atendimento de eventuais reclamações.
Promover ações de sensibilização ambiental para os trabalhadores envolvidos
na obra.
Esclarecer os proprietários de parcelas com uso florestal acerca das limitações
que incidem sobre as formas de exploração do solo na faixa de segurança.
A calendarização dos trabalhos deve ter em conta a minimização das
perturbações das atividades agrícolas (atendendo aos períodos de cultivo e ao
estado de desenvolvimento das culturas existentes).
Deverão ser atempadamente satisfeitos os compromissos de
indemnização/compensação aos proprietários dos terrenos pela ocupação da
propriedade ou afetação das culturas agrícolas tradicionais existentes na área
de implementação da linha elétrica.

Paisagem
•

O desenvolvimento do Projeto de Execução deverá fazer-se de modo a afastar
os apoios e os traçados da linha de zonas visualmente muito expostas, em
particular das zonas de festo, situando-os, tanto quanto possível, a meia
encosta; assim como de modo a afastar os apoios das povoações, que se
constituem como zonas com maior número de observadores potenciais.
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Saúde humana
•

Realização da monitorização dos campos elétricos e magnéticos junto dos
recetores mais próximos do traçado definido para a LMAT e comparação com
os valores legislados na Portaria n.º 1421/2004, de 23 de novembro. Esta
monitorização deve permitir estabelecer o cenário atual de exposição a campos
elétricos dos recetores que irão ser potencialmente afetados pela exploração da
linha. A monitorização deve seguir as diretrizes do artigo 6º do Decreto-Lei n.º
11/2018, de 15 de fevereiro e eventuais guias técnicos produzidos pela DGEG
disponíveis no início da Fase de Exploração

FASE DE CONSTRUÇÃO
Recursos hídricos e qualidade da água
•

•

•

•
•
•

•

•

Restringir as operações de desmatação e decapagem para instalação do
estaleiro e para acesso e implantação dos apoios ao mínimo possível,
procedendo à delimitação por piquetagem das áreas a intervir.
Realização de todas as intervenções de obra de modo a preservar todas as
infraestruturas hidráulicas ou de aproveitamento de recursos hídricos
existentes (condutas, redes de drenagem e regadio, etc…).
No caso dos apoios se virem a implantar relativamente próximos de linhas de
escorrência preferencial, garantir o armazenamento de terras a mais de 20 m
linhas de escoamento preferencial para evitar arrastamento nos períodos
pluviosos.
Definir um programa eficaz de humedecimento do pavimento de terra batida,
nos locais em obra e principalmente durante a época seca.
Assegurar que todos os veículos e maquinaria de apoio à obra são mantidos em
boas condições de funcionamento e revistos periodicamente.
Providenciar um destino final adequado para os efluentes domésticos
provenientes dos estaleiros. As águas residuais produzidas serão, assim, ligadas
ao sistema municipal existente ou, em alternativa, serão recolhidas em tanques
ou fossas estanques e, posteriormente, reencaminhadas para destino final
adequado. Em alternativa podem ser utilizados WC químicos, cuja limpeza é
assegurada por empresa especializada.
Efetuar a manipulação de produtos químicos de modo a minimizar o risco de
derrame para o solo, sobre bacias de retenção de capacidade adequada, e numa
área coberta, ventilada e protegida de intempéries, de forma a prevenir a
geração de águas residuais contaminadas.
Proceder à lavagem de betoneiras na central de betonagem e efetuar a descarga
das águas resultantes em locais destinados para o efeito. Se for absolutamente
necessário, após betonagem dos maciços de fundação dos apoios poderá
proceder-se à lavagem de resíduos de betão das calhas das autobetoneiras
junto das terras a utilizar posteriormente no aterro das fundações.
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Socioeconomia
•
•

•

•
•

•

•
•
•

De modo a maximizar um dos impactes positivos do projeto, propõe-se que se
utilize mão-de-obra local ou concelhia, e sempre que possível, empresas locais
para o fornecimento de materiais necessários à construção da linha.
Nos lugares atravessados pelos veículos afetos às obras deve limitar-se a
utilização de sinais sonoros com vista à minimização da perturbação da
população residente nas localidades que se situam próximo das áreas de
intervenção.
As viaturas afetas às obras deverão circular com os faróis de médios ligados,
mesmo durante o dia, por forma a serem mais visíveis à distância. Esta medida
tem em vista prevenir acidentes nas vias de comunicação e nas imediações das
obras.
Privilegiar o uso de caminhos (rodovias, caminhos municipais, caminhos
florestais ou acessos/áreas de circulação de máquinas agrícolas) já existentes
para aceder aos locais da obra.
Efetuar a abertura de acessos em colaboração com os proprietários/
arrendatários dos terrenos a afetar. Caso não possa ser evitada a interrupção de
acessos e caminhos, deverá ser encontrada, previamente à interrupção, uma
alternativa adequada, de acordo com os interessados, garantindo o acesso às
propriedades.
Devem ser escolhidos os percursos mais adequados para proceder ao
transporte de equipamentos e materiais de/para o estaleiro, das terras de
empréstimo e/ou materiais excedentários a levar para destino adequado,
prevenindo ou minimizando a passagem no interior dos aglomerados
populacionais e junto a recetores sensíveis.
Sempre que a travessia de zonas habitadas for inevitável, o percurso deverá ser
o mais curto possível e deverão ser adotadas velocidades moderadas, de forma
a minimizar a emissão de poeiras.
Assegurar o correto cumprimento das normas de segurança e sinalização de
obras na via pública, tendo em consideração a segurança e a minimização das
perturbações na atividade das populações.
No final das obras deve-se efetuar a recuperação de caminhos existentes que
tenham sido utilizados para aceder aos locais em obra, muros, sebes vivas,
vedações e outras divisórias, e que possam ter sido afetados.

Paisagem
•

A criação de acessos temporários deve ser planeada de modo a evitar as áreas
de maior sensibilidade paisagística; devem ser evitadas áreas de carvalhal, de
elevada qualidade cénica e lenta recuperação; deve ser evitada a criação de
taludes de grande dimensão e declive. Quando absolutamente necessários,
estes taludes deverão ser alvo de recuperação assim que possível, com
hidrossementeira usando apenas espécies autóctones da unidade biogeográfica
local, para sua rápida estabilização.

33 | P á g i n a
T2017-186-01-01-RNT

LINHA DUPLA PONTE

DE

LIMA- FONTEFRIA, TROÇO PORTUGUÊS

A

400

KV

RESUMO NÃO TÉCNICO

•

•

•
•
•

A área de intervenção deverá restringir-se ao estritamente necessário e deve
estar devidamente balizada. Deverão ser salvaguardados todos os exemplares
arbóreos e arbustivos que não perturbem a execução da obra; quando próximos
de áreas intervencionadas, devem ser devidamente sinalizados e protegidos das
operações de execução de obra.
Os estaleiros e parques de materiais devem ser restringidos ao absolutamente
necessário e devem ser vedados, de forma a restringir os impactes do seu
normal funcionamento e para que o movimento das máquinas não cause
estragos fora da área definida.
As terras provenientes da decapagem do solo deverão ser armazenadas em
pargas para posteriormente serem utilizadas na recuperação das áreas afetadas
temporariamente no decorrer da implementação do projeto.
Os elementos construídos de pequena dimensão que contribuem para a
valorização destas paisagens – tais como muros de pedra seca, espigueiros,
alminhas e cruzeiros – devem ser preservados sempre que possível.
Após conclusão das sucessivas fases de execução da obra, devem ser
desmanteladas e removidas todas as estruturas provisórias de apoio e as zonas
de manobras de máquinas, assim como outras áreas afetadas
temporariamente, devem ser convenientemente recuperadas, com reposição
do relevo original quando possível.

Património Cultural
•
•

•
•

Proceder à prospeção arqueológica após a desmatação das áreas de estaleiro,
acessos e outras áreas funcionais da obra que não tenham sido prospetadas em
fase de EIA/RECAPE.
Garantir o acompanhamento arqueológico de todas as operações que
impliquem revolvimento de solos como sejam desmatações, decapagens,
escavações para abertura de caboucos, etc. Este acompanhamento deverá ser
executado de forma contínua, estando o número de arqueólogos dependente
do número de frentes de trabalho simultâneas e das distâncias entre elas, de
forma a garantir um acompanhamento adequado, tendo sempre que, como
mínimo, existir um arqueólogo em permanência em cada frente de obra.
Delimitar com fita sinalizadora as ocorrências que tenham menor visibilidade
e/ou que se situam nas proximidades da frente de trabalho, nas fases de
desmatação, escavação e reposição.
Se a destruição de um sítio for total ou parcial e assumida no EIA como
inevitável, esgotando-se todas as hipóteses de a evitar, deverá ficar
expressamente garantida a salvaguarda pelo registo da totalidade dos vestígios
e contextos a afetar, através da sua escavação integral.
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FASE DE EXPLORAÇÃO
•
•

•
•

•

5

Assegurar ações de manutenção periódica, com a frequência adequada ao tipo
de infraestrutura em causa.
Na fase de exploração da linha elétrica deverão adotar-se algumas medidas
identificadas na fase de construção, sobretudo as que têm por objetivo
minimizar os impactes previstos na afetação da qualidade de vida das
populações, que poderão decorrer da circulação de máquinas e veículos
necessários às atividades de manutenção da linha.
Propõe-se que se utilize mão-de-obra local ou concelhia, e sempre que possível
empresas locais para o fornecimento de materiais necessários à manutenção da
linha.
Para que o estabelecimento das faixas de proteção às linhas se traduza num
impacte positivo, deve proceder-se à remoção das espécies invasoras ao longo
dos mesmos de forma regular, pelo menos durante 10 anos após o
estabelecimento das mesmas. Esta ação deverá ser executada de acordo com
um Plano de Erradicação de Flora Invasora a elaborar previamente.
Implementar as medidas de mitigação adequadas mediante os resultados do
Programa de Monitorização proposto.

MONITORIZAÇÃO E GESTÃO AMBIENTAL DOS IMPACTES
O Estudo de Impacte Ambiental desenvolvido considera, para além da necessária
proposta de medidas de minimização para os diferentes impactes identificados, a
monitorização dos impactes causados pelo projeto por um conjunto de instrumentos de
apoio de cariz mais concreto e operacional.
Neste sentido, foram apresentadas diretrizes para a elaboração de:
•

Programa de monitorização da avifauna – tendo por objetivo avaliar os
impactes resultantes da instalação da linha na comunidade de aves e de
otimizar as medidas de minimização propostas. Este programa englobará
para além da monitorização das aves em geral, a monitorização das
seguintes espécies-alvo, espécies ameaçadas com suscetibilidade à colisão
de nível intermédio: bútio-vespeiro; Milhafre-real; Tartaranhão-cinzento;
Águia-caçadeira; açor; ógea; falcão-peregrino; Maçarico-das-rochas; Cucorabilongo; Gralha-de-bico-vermelho; noitibó-cinzento e Escrevedeiraamarela. O plano de monitorização deverá ser implementado nas fases de
pré-construção (com a duração de um ciclo anual), construção (enquanto
durar a empreitada) e exploração. Na fase de exploração o plano de
monitorização deverá ter uma duração mínima de três anos, após os quais
se reavaliará a necessidade de continuidade da monitorização.
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•

Programa de monitorização do ambiente sonoro – tendo por objetivo
acompanhar a evolução do ambiente acústico nos locais com ocupação
sensível ao ruído situados nas proximidades da Linha, e por outro confirmar
as conclusões apresentadas no respetivo EIA, e posteriormente em fase de
RECAPE, designadamente o cumprimento das exigências regulamentares
aplicáveis em matéria de exposição das populações ao ruído, bem como a
eficácia das medidas de minimização do ruído com origem na Linha em
análise. Preconiza-se a monitorização do ruído na fase de exploração da
Linha nos locais com ocupação sensível onde os níveis sonoros do ruído
ambiente previstos estejam mais próximos dos limites regulamentares
aplicáveis.
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6

ANÁLISE COMPARATIVA DOS TROÇOS ALTERNATIVOS E CORREDOR PREFERENCIAL
No presente Capítulo, procedeu-se a uma análise comparativa dos diferentes Troços e
respetivas localizações alternativas em análise para a implantação da Linha Dupla de
Ponte de Lima- Fontefría, Troço Português, a 400kV, tendo em consideração a seleção
daqueles onde se prevê que o projeto venha gerar menores impactes ambientais no
cômputo geral dos vários descritores ambientais estudados e caraterizados.
A análise comparativa de troços alternativos e a proposta de corredor preferencial,
tiveram em consideração todas as condicionantes identificadas as quais podem resultar
de critérios para a análise comparativa de troços alternativos e, finalmente, a proposta
de um corredor preferencial, tem em consideração os níveis de condicionamento
padrão definidos no guia metodológico da REN, S.A., adaptado à situação específica da
área em estudo, para a identificação de grandes condicionantes ambientais. Deste
modo, definiram-se 4 critérios com níveis de avaliação específicos:
Impeditivos/fortemente condicionantes (fatores que, por condicionamento
legalmente estabelecido, podem potencialmente impedir a instalação de linhas),
fortemente condicionantes (fatores cuja relevância ambiental, socioeconómica e/ou
sociocultural pode originar impactes significativos e que requerem uma adequação do
projeto aos regimes de condicionamento associados), restritivos (fator cuja importância
ambiental, socioeconómica e/ou sociocultural pode originar impactes moderadamente
significativos, devendo a instalação de linhas ser considerada após uma análise cuidada
e tendo em conta a possibilidade de mitigação dos impactes identificados) e
condicionantes (fator cuja importância ambiental, socioeconómica e/ou sociocultural
pode originar impactes pouco significativos, devendo a instalação da linha considerar e
respeitar as servidões associadas a cada elemento condicionante ali existente. Poderão
igualmente necessitar de articulação com outras entidades).
Relativamente a estes Critérios, de forma a facilitar a análise, procedeu-se à atribuição
de uma cor para cada nível considerado, quanto mais escura, maior o grau de
condicionamento associado:
Fator Impeditivo
Fator Fortemente Condicionante
Fator Restritivo
Fator Condicionante

Para que os critérios considerados na análise fossem diferenciadores, ou seja,
apresentassem diferenças que permitam efetivamente graduar as alternativas,
procedeu-se à quantificação das várias condicionantes consideradas em todos os Troços
alternativos. Posteriormente, através de um método de cálculo desenvolvido obteve-se
um valor ponderado de avaliação/por Troço/Fator Ambiental/Nível de avaliação, quanto
mais elevado o valor, mais condicionado se considera cada troço individualizado. O
quadro indica ainda o número de indicadores por nível de avaliação/condicionamento e
por troço.
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Quadro 7 – Quadro síntese de valores ponderados de avaliação por troço
NÍVEIS DE AVALIAÇÃO/CONDICIONAMENTO
TROÇOS

PARÂMETROS

I

FC

R

C

VALOR PONDERADO
GLOBAL

T1

N.º indicadores
Valor ponderado

0
―

12
549,9

7
254,4

6
71,2

―
875,4

T2

N.º indicadores
Valor ponderado

1
100,0

5
157,5

4
154,0

3
37,2

―
448,7

T3

N.º indicadores
Valor ponderado

0
―

10
224,5

4
136,7

3
40,3

―
401,4

T4

N.º indicadores
Valor ponderado

0
―

9
234,4

4
113,7

5
48,1

―
396,1

T5

N.º indicadores
Valor ponderado

0
―

11
525,3

9
198,7

4
78,6

―
802,5

T6

N.º indicadores
Valor ponderado

0
―

11
409,1

6
195,1

3
33,9

―
638,1

T7

N.º indicadores
Valor ponderado

0
―

10
289,5

5
135,9

2
8,9

―
434,3

T8

N.º indicadores
Valor ponderado

1
50,0

13
693,6

7
225,5

3
47,9

―
1.017,0

T9

N.º indicadores
Valor ponderado

0
―

4
84,9

5
117,5

0
0,0

―
202,4

T10

N.º indicadores
Valor ponderado

0
―

5
86,8

2
90,0

1
1,7

―
178,5

T11

N.º indicadores
Valor ponderado

0
―

6
97,5

5
155,7

2
2,4

―
255,6

T12

N.º indicadores
Valor ponderado

0
―

8
374,1

6
211,6

3
37,1

―
622,7

T13

N.º indicadores
Valor ponderado

0
―

6
87,1

7
139,8

4
11,7

―
238,6

T14

N.º indicadores
Valor normalizado
Valor ponderado

0
―
―

7
321,6
241,2

3
262,8
131,4

2
21,9
5,5

―
―
378,1

T15

N.º indicadores
Valor ponderado

0
―

5
98,2

3
93,6

2
6,8

―
198,6

T16

N.º indicadores
Valor ponderado

0
―

6
93,6

3
92,7

3
6,2

―
192,6

Para facilitar a consulta assinalou-se a negrito as opções mais desfavoráveis por fator e
a sublinhado a pior opção
Os troços com maior grau de condicionamento, numa análise individualizada,
correspondem por ordem aos seguintes – T8 / T1 / T5.
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Os troços avaliados individualmente conjugam-se entre eles, formando o seguinte
conjunto de alternativas:
•
•
•
•
•
•
•

Alternativa 2A – Conjunto de Troços Alternativos: T2+T4+T5
Alternativa 2B – Conjunto de Troços Alternativos: T2+T3+T5
Alternativa 3A – Conjunto de Troços Alternativos: T6+T8+T11+T12
Alternativa 3B – Conjunto de Troços Alternativos: T6+T7+T10+T11+T12
Alternativa 3C – Conjunto de Troços Alternativos: T6+T7+T9+T12
Alternativa 4A – Conjunto de Troços Alternativos: T13+T14+T16
Alternativa 4B – Conjunto de Troços Alternativos: T13+T15+T16

Figura 4 - Conjugação de Troços – Corredores Alternativos
39 | P á g i n a
T2017-186-01-01-RNT

LINHA DUPLA PONTE

DE

LIMA- FONTEFRIA, TROÇO PORTUGUÊS

A

400

KV

RESUMO NÃO TÉCNICO

A análise efetuada no EIA, e sintetizada no quadro anterior, permitiu escolher os troços
alternativos menos desfavoráveis em termos ambientais.
No geral, as Alternativas 2A e 2B foram comparadas entre si, as alternativas 3A, 3B e 3C
foram comparados entre si e as alternativas 4A e 4Bforam comparados entre si.
Quadro 8 – Ponderação global final por alternativa – hierarquização do grupo de alternativas
menos desfavorável
ALTERNATIVAS
1
2A
2B
3A
3B
3C
4A
4B

COMBINAÇÕES TROÇOS
1
2+4+5
2+3+5
6+8+11+12
6+7+10+11+12
6+7+9+12
13+14+16
13+15+16

PONDERAÇÃO
GLOBAL
875,4
1647,4
1652,7
2533,4
2129,2
1897,5
809,3
629,8

HIERARQUIZAÇÃO POR
GRUPO DE
ALTERNATIVAS
1
1
2
5
4
3
2
1

Conjugando os troços qualificados como menos desfavoráveis em alternativa, com a
análise da viabilidade de construção da linha nos mesmos, para cada um dos fatores
ambientais, foi determinado o corredor preferencial como sendo o seguinte.

CORREDOR PREFERENCIAL
T1 + T2 + T4 + T5 + T13 + T15 + T16
ou
Troço comum 1 + Alternativa 2A + Alternativa 2B

É sobre este corredor que será desenvolvido o projeto de execução na fase seguinte,
conforme representado na figura seguinte.
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Figura 5 – Corredor preferencial
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7

CONCLUSÕES
O EIA desenvolvido, sobre o Estudo Prévio da Linha Dupla Ponte de Lima - Fontefría,
Troço Português, a 400 kV, tendo por base o Estudo Prévio desenvolvido pelo
proponente – REN, S.A, teve como objetivo primordial apresentar evidências da situação
de referência, analisar um conjunto de troços alternativos e, por intermédio da sua
análise comparativa sob um conjunto de fatores ambientais e sociais, apoiar a decisão
para a seleção de corredor preferencial para o desenvolvimento do Projeto de Execução
da linha elétrica.
A nova ligação a 400 kV Ponte de Lima - Fontefría, para além de criar capacidade de
receção adicional de nova geração, nomeadamente de origem renovável, na zona do
Minho/Galiza (na ordem dos 300 a 400 MW), possibilitará, acima de tudo, que a RNT
possa continuar a assegurar o valor de 3.000 MW de capacidade de interligação entre
Portugal e Espanha, acordado em Cimeira Ibérica entre os Governos de Portugal e
Espanha para o funcionamento do MIBEL (Mercado Ibérico de Eletricidade),
nomeadamente em presença de novos aumentos nos fluxos de energia que circulam no
eixo Galiza-Porto.
Em termos globais de avaliação de impactes, pode destacar-se, na maioria, a ocorrência
de impactes residuais negativos significativos muito limitados, alguns deles atribuíveis à
não totalidade da área de estudo (mais incidentes em certos troços e áreas) e variam de
pouco significativo a significativos, mantendo ainda uma ocorrência provável e não certa
em muitos dos casos, situação a reavaliar em sede de RECAPE sob Projeto de Execução
quando for conhecido o traçado de projeto e localização rigorosa da implantação de
apoios. Os demais impactes negativos, classificados genericamente como pouco
significativos a sem significância, são mitigáveis com o conjunto de recomendações a ter
em conta no desenvolvimento do Projeto de Execução e medidas de minimização no
decurso da normal gestão e mitigação ambiental em ambiente de obra.
O principal aspeto significativo e positivo atribuível ao projeto é a importância específica
da concretização dos seus objetivos de reforço da capacidade da Rede Nacional de
Transporte de Eletricidade, em especial na zona norte.
Da avaliação comparada de troços alternativos, em conjunto com a análise de
viabilidade dos troços comuns, resultou a proposta do seguinte corredor preferencial:
CORREDOR PREFERENCIAL - T1 + T2 + T4 + T5 + T13 + T15 + T16
É este o corredor que se propõe para enquadrar o desenvolvimento do projeto de
execução da linha elétrica, condicionado ao conjunto de recomendações propostas.
Atendendo à tipologia de projeto, avalia-se o balanço da avaliação de impacte ambiental
como com um suficiente controlo dos aspetos negativos e significativos, passíveis ainda
de otimização aquando do desenho do Projeto de Execução, avaliando-se o projeto
como viável em termos ambientais e sociais, sem prejuízo de assegurar o conjunto de
recomendações e medidas propostas.
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